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DIALOGMØDE 2017
Sakskøbing g den 6. febr. .2017
Idrættens Hus den 7. febr.. 2017
Bristol Odense den 8. febr. 2017

Kort om deltagernes spørgsmål og idéer
Sakskøbing – 13 deltagere
Idrættens Hus – 16 deltagere
Bristol Odense – 15 deltager
DDBU kunne godt ønske flere klubber havde lyst til at deltage i Dialogmøderne, vi har p.g.a. manglende
interesse været nødsaget til at aflyse de 3 planlagt møder i Jylland, og ikke alle de tilmeldte i øst mødte
frem.
DDBU gav en kort orientering omkring personalesituationen efter at vi i efteråret 2016 mistede Karsten
Jørgensen, - sekretariatet kører videre med det nuværende personale (Jan Bemmann, Niels Nüchel og
Hanne Rasmussen)
Indberetning til medlemsregistreringen skal ske senest den 1. marts 2017
Som noget nyt kan klubberne nu betale kontingent online ved at gå ind på billardresultater.dk via klubbens
login og videre til det nye betalingssystem. – Og her er der sidste frist 1. marts 2017
I 2019 afholdes der VM i 3-bande i Randers, - med tilsagn om støtte fra Sport Event Danmark og Randers
Kommune.
Omkring det turneringsmæssige, blev det på sidste TU-møde besluttet at nedlægge stafet turneringen i
kegler og 3-bande i region øst, der er kun 18 hold fordelt på 3 puljer tilmeldt, og turneringen kan ikke
implemteres i vores turneringsprogram. – Par hold har tu-udvalget også haft oppe og vende om den skal
nedlægges eller bibeholdes, - vi har jo 2-mands hold i alle 3 discipliner som alternativ til parhold.
Hovedparten af deltagerne i region øst var imod nedlæggelse af parhold, - så vi tager det op til overvejelse
på ny i tu-udvalget, og tager kontakt til vores IT om det kan håndteres i tu-programmet.
Alle holdkampe i region øst spilles på søndage, og ingen tvivl om, at det skal de fortsætte med.
Omkring de individuelle turneringer – skal vi fortsætte den nuværende afviklingsform, eller skal vi lave en
kvalifikationsrunde så vi når nøgletallet deleligt med 3, - altså 3-mands puljer indtil vi når semifinalerne.
Flertallet var for kvalifikationsrunde og dermed 3-mands puljer, og denne afvikling vil kunne afhjælpe
dommerproblemer.
En forslog at i 4-mands puljer skal der på tu-planen skrives at hver af de øvrige 3 spillere skal medtage én
dommer, - men det var der ikke enighed om fra de øvrige deltagere, og heller ikke fra DDBU´s side.
Turneringssekretariat Region Vest
Udviklingskonsulent
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Ungdomshold skal afvikles med aktuel snit pr. tilmeldingsdagen, - dette var der modstand imod, og
DDBU kunne give dem ret, da holdene skal tilmeldes som andre hold, vil det uden tvivl jo være årssnittet
der er gældende, - det bliver taget med på næste TU-møde.
Turneringer der er udskrevet, så spillerne selv skal finde egnet spille dato tilføjes med klokkeslæt på sidste
frist spilledatoen.
ABC-tour i 3-bande var der ønske om at fjerne præmiepenge og nedsætte tilmeldingsgebyr til 100 kr. (50
kr. til DDBU og 50 kr. til præmiesummen), derudover var der ønske fra regions øst om fast distance på 15
point, - dette var deltagerne i region vest så ikke enige i, - skal fortsætte med en differenceret distance.
Der kom forslag om at i alle 3-bande turneringer fra kl. A og opefter skal der benyttes tidtagningsure, - her
mente DDBU ikke vi kunne stille sådan et krav til de mindre klubber. – En deltager foreslog at benytte
skak ure.
Ønsker fra nogle af deltagerne:
Min. distance i oldboys 3-bande carambole
Spilletidspunkt (dato) tilføjes på forsiden af tu-planerne
Præciserer mødetidspunkt for holdkampe
Seniorcupper i region vest, hvor vi har kørt de modeller i indeværende sæson, - hvilken en ønsker spillerne
vi skal fortsætte med ? – her er der nok 50/50 for og imod, så afgørelsen må tages i tu-udvalget.
Efter lidt turneringssnak kom DDBU´s udviklingskonsulent på banen.
Han startede med at oplyse om DIF tilskud til specialforbundene, som ikke længere var baseret på
aktiviteter, i stedet er der fremlagt en ny model med virke fra 2018. DDBU har 3 strategispor som der skal
arbejdes ud efter (aftalen kører foreløbig i 4 år)
1) Organisationsudvikling
2) Talent- og eliteudvikling
3) Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
Strategiaftalen er en 4-årig DIF aftale
Vedrørende Billardens dag er der desværre kun 14 klubber der har tilmeldt sig mod sidste sæsons 10
tilmeldte, så en lille fremgang. – Så DDBU undlader at udsende en pressemeddelelse.
Der blev spurgt om hvad DDBU havde gjort for at få flere klubber med,- man kunne have brugt lidt tid på
at ringe til klubbernes formænd og høre hvorfor deres klub ikke ønsker at deltage.
Underordnet hvilket tidspunkt Billardens Dag bliver lagt, bare det er samme tidspunkt hvert år.
En mente, at mange klubber har en in-aktiv bestyrelse, så DDBU kan ikke forvente meget mere.
En klub afholder Billardens Dag i en HEL uge, og gør et stort stykke arbejde, bl.a. med et pool bord i et
indkøbscenter.
Der blev fremvist en medlemsstatistik for Den Danske Billard Union 2011-2015, de nye medlemstal
kommer omkring april 2016.
(de fremviste statistikker kan også ses på DDBU.dk under Niels´ hjørne)
Statistikken viser bl.a. at der er 464 medlemmer under 18 år, men ud fra de ungdomsspillere vi ser ved
diverse ungdomsturneringer tror vi tallet er meget mindre. – Og det er et stort problem at vi ikke har flere
ungdomsspillere.

Forslag til at få flere medlemmer og mere aktivitet i klubberne der kan offentliggøres i bl.a. nyhedsbrevet
1) Billardborde ud på skolerne
2) Få billard integreret i matematiktimerne
3) Skabe et frirum i klubberne hvor KUN ungdomsspillere må komme

4) Benytte FB, Tvitter m.m.
5) Firma arrangementer (i Næstved har de lavet et ”ryste sammen” arrangement, hvor firmaet betaler
et beløb og klubben lave turneringen, sørger for mad og drikkevarer) – og giver det et par nye
medlemmer er det alt arbejdet værd.
6) Ølstykke har fået 10 nye medlemmer (15-25 år) efter de satte et snookerbord op, har pt 20 der
spiller snooker, klubben har nu besluttet at købe et snooker og pool bord mere til fordel for
carambolebordet
7) Oldboys spiller formiddag, unge spiller eftermiddag efter kl. 16, seniorer spiller aften
8) Kontakte tidligere ungdomsspillere.
9) Understrege overfor forældre, at dit barn kan blive et dannet menneske, blive velklædt, gavnlig for
matematik, geometri, godt for fordybelse. – OG at det ikke er et værtshus spil.
10) 4 måneders gratis medlemskab
11) Promoverer sporten som værende en seriøst sport
12) Glem ikke de studerende på gymnasie, universiteter m.m.
13) Gør brug af Tonny Carlsens billard system som undervisningsmateriel
Ærgerligt at der ikke blev gjort mere med carambolekegler for vi ville så i dag nok ikke have haft et
keglebord i klubberne.
Der mangler dommerkurser m.m., det er vel det DDBU´s kraftcentre bl.a. skal benyttes til.
Der blev gjort opmærksom på, at der skal gøres noget mere ved undervisning. – Eller at klubberne evt. kan
søge om de penge der ikke er blevet brugt til instruktion.
DDBU kunne oplyse, at man igen vil forsøge at lave klubinstruktør samling i Bristol i august 2017.

Gode og positive møder
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