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December 2012  Nummer 11 

N Y T  F R A  D D B U  O G  K L U B B E R N E  

Nyhedsbrev fra DDBU 

Osted Pool & Snooker afdeling 

Vi er en klub i rivende udvikling. 

Vi har lige nu 3 spillere som skal spille i eliten i sæ-
son 2013. 

Vores hold skal spille slutspil og ligger lige nu delt 
nr. 1 før medalje spillet.  

Vi har fra starten af 2013 fire tight pockets borde. 

Vi har lige nu 4 unge på 11 år, 2 fra Gadstrup, 1 fra 
Borup og 1 fra Kirke Hyllinge. De er alle 4 blevet en 
del af den Ungdomstræning jeg laver med dem alle 

søndag formiddage jeg har mulighed for det (når 
jeg ikke er ude og spille selv) 

Jeg arbejder selv i en fritids klub i Gadstrup. Jeg 
forsøger mig pt. på at bruge pool til at få inklude-
ret de unge som er marginaliserede. 

Der ud over se om det kan have en positiv virkning 
på ADHD børn at skulle spille. 

Indtil videre kan jeg kun sige at det har en positiv 
virkning på ADHD børn, og de har brug for en 
struktureret hverdag. Ved pool spillet kan de få en 
dejlig ro og virkelig fordybe sig når de står omkring 
pool bordet med øvelser og spiller. Det er også et 
godt fri rum for disse unge hvor de kan få slappet 
af og lukket alle stimuli fra. (stimuli dem der jo er 
med til at skabe en masse hektisk rod i deres hove-
der).  

Pool er også et rigtig godt værktøj/redskab til de 
børn som har svært ved at blive inkluderet i de so-
ciale fællesskabs arenaer vi har i vores samfund. 

Udviklingskonsulenten var på besøg i 
Osted. 
Jan Keller skriver nedefor et stykke om den 
udvikling der er sket i klubben. 
Klubben er siden dette er skrevet blevet 
Danske mestre for hold i pool 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Osted Pool & Snooker afdeling 

Men ved pool spillet og den træning jeg ligger for 
dagen med dem, har de mulighed for at få nye re-
lationer og kammeratskabs grupper og være lige-
værdige med dem de træner sammen med. De for 
værktøj ved at skulle hjælpe hinanden mm. 

Vores fremtids planer er at få Lejre kommune med 
hen over dette projekt som jeg har startet op. 

 

Planen er at få det sådan at vi skal have i alt 8 tight 
pockets borde i udgangen af 2014 J (men nu må vi 
se) 

Osted skole skal være en del af planen om at jeg vil 
have at deres 4-7 klasser skal være en del af et 
projekt omkring at de skal bruge det som gymna-
stik redskab hvor jeg vil oplære deres gymnastik 
lærere i hvordan man begår sig i og omkring disse 
faciliteter og at det vil være et rigtig godt redskab 
til at lære børnene at koncentrere sig, skabe nye 
og ligeværdige relationer på tværs af klasserne. 

Få et samarbejde op med de andre skoler/
foreninger i Lejre som start fase. Så kan man altid 
bygge på med andre kommuner, hvis/når det bli-
ver en succes J 

På denne måde kan det forhåbentligt skabe en 
masse nye medlemmer og talenter. Men der skal 
også arbejdes for at få fat i nogle af dem der er 

med i ungdoms cuppen’s turneringer. 

Men det kræver også folk der gider at gøre et styk-
ke arbejde bagefter, med opfølgning, træning og 
meget andet. 

Men har mange andre tanker, det her er kun noget 
af det 

Hilsen Jan Keller 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

VM 9-ball junior 

Class Disc. Nr R Date Time T Match 

J9 
 

5  1 05.12.201 09:00 3 Quintero, Jerry 
 

4 vs 9 
 
Madsen, Andreas 

J9 
 

19  W1 05.12.201 14:00 4 Madsen, Andreas 
 

3 vs 9 
 
Filler, Joshua 

J9 
 

38  L2 06.12.201 09:00 4 Hiramoto, Yuichiro 
 

2 vs 9 
 
Madsen, Andreas 

J9 
 

47  L3 
06.12.201

2 
14:00 4 Hsu, Jui-An 

 
9 vs 2 

 
Madsen, Andreas 

DDBU var fra den 5. til den 7. december repræsenteret ved Junior VM i 9-ball 
ved Andreas Madsen. 
Andreas var udtaget til at repræsentere det europæiske hold efter sin guldmedalje ved EM i sommer. 
VM forgik i den tyske by Willingen og havde spillere fra alle kontinenter. 
Andreas blev placeret som nummer 13. 

Andreas møder japaneren  Yuichiro Hiramoto,  Det europæiske juniorhold 

http://www.epconline.eu/../scoresheet.asp?db=wpatour&header=yes&eventnr=2012060&matchcode=J9-005
http://www.epconline.eu/../scoresheet.asp?db=wpatour&header=yes&eventnr=2012060&matchcode=J9-019
http://www.epconline.eu/../scoresheet.asp?db=wpatour&header=yes&eventnr=2012060&matchcode=J9-038
http://www.epconline.eu/../scoresheet.asp?db=wpatour&header=yes&eventnr=2012060&matchcode=J9-047
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DM i 8-ball 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Placering  Navn   Klub 
1  Kasper Kristoffersen  Herlev Pool Club 
2  Martin Larsen   Bristol Odense 
3 Julian Legind   Bristol Odense 
3  Martin Brackenbury  Fast Eddies Pool Club 
5 Andreas Madsen  Herlev Pool Club 
5 Jan Keller   Osted BK 
5  Niels Døssing Århus  Pool & Billard Klub 
5  Frederik Madsen  Herlev Pool Club 
9  Jesper Schmidt  Dan's Pool Hall 
9 Alan Conway   Fast Eddies Pool Club 
9  Janick Navne   Osted BK 
9  Joel Rosenfeldt  Herlev Pool Club 
13  Rene Bak   Randers Pool Club 
13 Allan Villum   Dan's Pool Hall 
13  Lars Olesen   Bristol Odense 
13  Jens H. Petersen  Greve BK 
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Nyt fra DDBU 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Ungdomsinstruktion 
 

Nu skal der ske noget. Vi skal have gang i udviklingen af nye billardspillere i Danmark.  
Aktivitetsudvalget vil i 2013 satse på udviklingen af unge keglespillere. Dette kræver at I 
ude i klubberne tilmelder nogle unge spillere til instruktion. 
 

Aktivitetsudvalget vil satse på talentinstruktion i 4 områder, så den geografiske afstand bliver over-
kommelig. 
Har i en ung spiller som i mener har et potentiale så tilmeld ham/hende. 
 
Tilmeldingsfrist er 1. februar 
 
Når I tilmelder spillere skal i opgive følgende: 
 Klubnavn 
 Spillernavn 
 Adresse 
 E-mail 
 Tlf. 
 Snit 
 

Spillerne tilmeldes på følgende e-mail: 
Carsten Andersen   ca@ddbu.dk 
 
Johnny Hansen   joh82@live.dk 
 
Niels Rasmussen   niels.c.rasmussen@hotmail.com 
 
Henvendelse vedr. Instruktion skal ske til  
Carsten Andersen 
Tlf.  26237912 
Email: ca@ddbu.dk 
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Rygning i billardklubber 
 
Der har på de sociale medier været en heftig debat 
vedr. rygning i billardklubberne. Som udgangs-
punkt kan vi ikke opstille regler – udover at rygning 
til finalestævner om et Dansk Mesterskab ikke til-
ladt jvf. vores turneringsreglement – for vores 
klubber ageren i forhold til den danske lovgivning. 
Jeg har haft en samtale med DIF’s juridiske eksper-
tise på området og kan informere følgende: 
”Det fremgår af loven, at det ikke er tilladt at ryge 
indendørs på arbejdspladser. Hvis I i billard klub-
ben har en eller flere lønnede eller ulønnede 
(frivillige) instruktører "ansat", vil dette indebære, 
at klubben betragtes som arbejdsgiver i forhold til 
lov om røgfri miljøer. Det fremgår nemlig af lovbe-
mærkningerne, at det er uden betydning, om der 
er tale om lønnet eller ulønnet beskæftigelse. Så 
hvis/når jeres instruktører opholder sig i klubhu-
set, så bliver I "fanget" af denne bestemmelse 
mht., at rygning så ikke er tilladt. 
Det fremgår også af loven, at rygning heller ikke er 
tilladt i "det offentlige rum". I lovbemærkningerne 
nævnes som eksempler herpå bl.a. idrætsklubber, 
sportshaller og banko-lokaler. Endvidere skal det 
bemærkes, at lovens overordnede formål er at 
forebygge de sundhedsskadelige effekter af pas-
siv rygning og forbygge, at nogen ufrivilligt kan 
udsættes for passiv rygning. 
Med hensyn til straffebestemmelserne er der sket 
ca. en fordobling af bødetaksterne for overtrædel-
se af lov om røgfri miljøer. De højere bødetakster 
vil naturligvis også ramme eventuelle foreninger, 
der bliver taget i at overtræde loven.  
 
Jan Bemmann 
 

 
 
 
 
 
 

Informationer fra DDBU direkte til jeres 
medlemmers mailbox 
 
I lang tid har vi haft et tilbud til alle om at DDBU 
sender nyhedsbreve direkte til ens mailbox. Vi har 
indtil nu omkring 400 personer i databasen hvilket 
ikke antalsmæssigt opfylder vores ønske om at 
kunne kommunikere bedre og direkte til vores 
medlemmer. Vi ved at det kan være svært at akti-
vere folk i disse travle tider – derfor tilbyder vi nu 
at gøre arbejdet for jer! Alt i skal gøre at indsende 
en oversigt over de medlemmer der skal modtage 
informationerne fra os i en exel eller wordfil. I kan 
også sende jeres medlemsliste i en af de 2 filtyper 
så ordner vi resten.  
 
Jan Bemmann 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra DDBU 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Medlemsregistreringen 
 
Medlemsregistreringen til DIF er nu godt i gang. 
Husk at få ALLE medlemmer med – det er gratis 
for klubberne – men til gavn for billardsporten. 
 
Deadline for indberetning af medlemstal for 2011 
er tirsdag den 31. januar 2012. DIF har sendt bre-
ve til alle klubber, som er registreret med med-
lemsskal under et eller flere af vores specialfor-
bund. Brevet indeholder brugernavn og adgangs-
kode, som skal bruges for at komme ind på vores 
medlemsportal http://medlemstal.dif.dk. 
Hvis der er spørgsmål til medlemsregistreringen, 
kan DIF kontaktes på mail: medlemsregistre-
ring@dif.dk eller tlf. 43 26 20 42. 
Bemærk at denne gang skal klubberne ikke regi-
strere én gang til DDBU idet kontingentet ikke 
længere er baseret på medlemstal. 
 
Jan Bemmann 

Status på IT i DDBU: 
 
Som de fleste af jer ved, har vi startet et samarbej-
de med en ny programmør. 
Han har nu været i gang nogle uger, der er for jer 
ude i klubberne ikke noget synligt resultat endnu. 
Her i sekretariatet følger vi dog med i de frem-
skridt der løbende bliver lavet. 
I øjeblikket fokuseres der mest på den bagved lig-
gende database, så søgninger i denne går meget 
hurtigere. 
Dette ved jeg at der vil blive set frem til i klubber-
ne, vi har alle prøvet at hente en spiller oversigt. 
”GAB” 
Der er ligeledes en del nye funktioner under over-
vejelse, de er stadig på tegnebrættet. 
I vil løbende blive orienteret når der kommer mere 
hold på disse  

Nyt fra DDBU 

Regionale møder 2013 
 

DDBU afholde i februar regionale møder.  
Her er  mødesteder og en oversigt over hvem der vil være tilstede fra DDBU 
Alle møder afholdes fra 17. 30 til 19.30 
 
04. febr.    Aars BK                                       Mikael Toft, Jan Mortensen, Niels Nüchel,  
       Hanne Rasmussen 
 
06. febr.  BK Frem                                  Mikael Toft, Jan Mortensen, Niels Nüchel,  
       Hanne Rasmussen 
 
11. febr.   Idrættens Hus                            Mikael Toft, Henning Schultz, Jan Mortensen,  
       Niels Nüchel, Jan Bemmann 
 
13. febr.   Nykøbing F. BK                          Mikael Toft, Henning Schultz, Jan Mortensen,  
       Niels Nüchel, Jan Bemmann 

http://medlemstal.dif.dk/
mailto:medlemsregistrering@dif.dk
mailto:medlemsregistrering@dif.dk
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Nyt fra klubberne 

Nyhedsbrev fra DDBU  

 

I anledning af vores 50 års jubilæum 

afholdes der reception 

 i klubbens lokaler  

Stadionvej 15 i Vrå 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Receptionen afholdes 
Lørdag den 9 Februar 2013 fra kl.11 til 

kl.15, 
hvor der vil være lidt godt til maven 

og ganen. 

 
Hilsen 

Vrå Billard Klub 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Tuborgs Grønne Fond støtter aktiviteter, der gør 

Danmark lidt gladere gennem originale ideer, der 

opfylder et håb eller ønske, der ellers ikke ville blive 

opfyldt. 

 

Eksempler på hvad du kan søge til 

Overheadprojektorer  

Videooptagere  

Fjernsyn  

Højttaleranlæg  

Lydanlæg  

Musikinstrumenter  

Tidtagningsanlæg  

Sportsredskaber  

Møblement  

Letvægtstelte  

Scenepodier  

Sanganlæg  

Optimistjoller  

Teleskoper  

Trykning af programmer og plakater 

og meget, meget mere… 

 

Tuborgs Grønne Fond 

Gamle Carlsberg Vej 10 

2500 Valby 

Telefon 33 27 20 40 

 

Måned: Dato   Aktivitet    Sted 
 
Januar  24   FU møde 
  25   Bestyrelsesmøde DDBU   Brøndby 
 
Februar  21   FU møde 
 
Marts  21   FU møde 
 
April  12   Bestyrelsesmøde DDBU   Brøndby 
  18   FU møde 
 
Maj  4.-5.   DIF årsmøde 
  31.   FU/Bestyrelsesmøde DDBU  Brøndby 
 
Juni.  1.   Årsmøde DDBU    Brøndby 

 

Planlagte møder og aktiviteter i 2013  

Har du en begivenhed som skal i vores kalender  send den til nuchel@ddbu.dk så 

kommer den med næste gang vi udsender Nyhedsbrev.  

Deadline den 20. i hver måned 
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FORMAND 
Mikael Toft 
Telefon: 29248596 
E-mail: mt@ddbu.dk  
  
NÆSTFORMAND 
Henning Schultz 
Telefon: 22709713  
E-mail: hs@ddbu.dk 
   
ELITEUDVALGSFORMAND 
Michael Lohse 

Telefon: 40104617 

E-mail: michael.l.lohse@gmail.com 

 
 TURNERINGSUDVALGSFORMAND 
Jan Mortensen 
Telefon: 40954246 
E-mail: jm@ddbu.dk 
 
KASSERER 
Niels Chr. Kjær 
Telefon: 99550200 
E-mail: nck@ddbu.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Niels Chr. Rasmussen 
Telefon: 29455561 
E-mail: niels.c.rasmussen@hotmail.com 
 
FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET 
Carsten Andersen 
Telefon: 26237912 
E-mail: ca@ddbu.dk 

DDBU’s bestyrelse 

Åbningstider: 
 
Mandag til torsdag:  8.00 - 15.30 
Fredag:   8.00 - 15.00 
 
Medarbejdere: 
Jan Bemmann  
Generalsekretær og ansvarlig for den  
daglige administration 
 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605  Brøndby 
Telefon: 43 26 20 82 
Fax: 43 43 43 35 
Internet: http://www.ddbu.dk 
E-mail: ddbu@ddbu.dk 
Spar Nord: Reg. nr. 9219 Kontonr. 456-52-27365 
 
 
Karsten Jørgensen 
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig  
for turneringsadministrationen Øst. 
 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605  Brøndby 
Telefon: 43 26 20 83 
Fax: 43 43 43 35 
E-mail: kj@ddbu.dk 
 
Hanne Rasmussen 
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig  
for turneringsadministrationen Vest. 
 
Nordlundsvej 124 
7330  Brande 
Telefon: 97 18 29 29 
Fax: 97 18 29 37 
E-mail: hanne@ddbu.dk 
 
Niels Nüchel 
Udviklingskonsulent.  
Ansvarlig for klubbesøg/klubudvikling 
 
Gravene 28 
7860 Oddense 
Tlf. 24250633 
E-mail: nuchel@ddbu.dk 

DDBU’s sekretariat  

D E N  D A N S K E  B I L L A R D  U N I O N  H E R  S T Ø D E R  D U  I N D  I  N O G E T  G O D T  


