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Nyhedsbrev fra DDBU 

”Kraftcentre i dansk billard” 

Side 1 

DDBU har indgået/vil indgå et samarbejde med 
en række billardklubber rundt omkring i landet. 
Det er meningen at disse klubber skal fungere 
som ”kraftcentre” for billardsporten. 
 
I løbet af efteråret vil der blive udsendt information til 
alle klubber om hvilke aktiviteter/funktioner disse 
”kraftcentre” kan udføre/tilbyde 
 
Følgende klubber har haft møde med DDBU: 
 Asaa BK 
 Hjørring 
 BK Frem Kolding 
 Bramming BK 
 Bristol Odense 
 Højen BK 
 Korsør BK 
 Herlev Pool Club 
 
Følgende klubber afventer møde med DDBU: 
 Vejby BK 
 Århus Pool & Billard 
 Ikast Billard Klub 
 
Opgaver som kraftcentre kan udføre: 
 Kursusvirksomhed. Have faciliteter til at gennem-

fører kurser. Både billardfaglig samt ledermæs-
sigt 

 Instruktion. Have uddannede instruktører, der 
kan give instruktion til omkringliggende klubber 

 Turneringer. Være vært for specielle turneringer 
 Træningscenter, fungerer som træningscenter 

for en eller flere billarddiscipliner 
 Være billard trækplaster i området 
 Udbrede PR for billardsporten 
 Gennemføre projekter. I samarbejde med DDBU     

kunne være primus motor i planlagte projekter/
events 

DDBU vil med dette initiativ prøve at lave nogle billard-
tilbud som klubberne kan nyde godt af.  
Vi håber med den geografiske fordeling at kunne tilgo-
dese så mange klubber som muligt og give tilbud som 
ligger enden for et acceptabelt geografisk område. 
 
Efterhånden som aftalerne bliver indgået vil der blive 
udsendt information til de klubber som geografisk er  
placeret i nærheden af ”Kraftcenteret” 
 



Side 2 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Sensommeren har holdt sit indtog. Dagene bliver 
kortere og det er ensbetydende med, at en ny Bil-
lard sæson er indledt. Der er op til sæsonstart ind-
løst ca. 4.000 licenskort. Der er tilmeldt 1.075 tur-
neringshold, en stigning på 30 hold i forhold til for-
rige sæson. Til de individuelle turneringer er der 
tilmeldt 1.070. Det er også en lille stigning i forhold 
til sidste sæson.  
Sekretariatsmedarbejderne har haft en travl tid 
efter sommerferien for at få turneringerne til at gå 
op i en højere enhed.  
Fra organisationens side håber vi på, rigtig mange 
spændende opgør og gode oplevelser. 
 
Vort turneringsprogram har nu været i brug i om-
kring 13-14 år. Gennem årene er programmet ble-
vet opdateret og har virket stort set upåklageligt. 
For 3 år siden besluttede vi at tilpasse programmet 
således at funktionerne blev webbaserede idet 
stort set alle klubber i dag har internet opkobling. 
Dette har givet mange fordele i forbindelse med 
indsendelse af resultater – tilmelding til turnerin-
ger m.v. Naturligvis vil der i en sådan proces opstå 
huller som også rettes så hurtigt vores program-
mør kan gøre det. Vi har gennem alle årene haft 
den samme programmør der i sin fritid har service-
ret programmet med de fordele og ulemper dette 
indebærer. Vi har nu i fællesskab besluttet at dette 
samarbejde udløber ved årsskiftet og er derfor nu i 
kontakt med en ny leverandør.  
Dialogen omkring de huller i turneringsprogram-
met vi har observeret ved sæsonstart har foregået 
både på de sociale medier og ved telefonisk kon-
takt til vores sekretariater. Vi tager disse henven-
delser meget seriøst idet fejl i programmet også 
påvirker de ansattes arbejdsdag. 
Fremadrettet vil jeg appellere til, at er der nogen 
som vil komme med ris/ros, så bedes det sendt til 
os politikere, altså DDBU’s bestyrelse og ikke til de 
ansatte. 
 

På seneste FU-møde blev DDBU’s indstilling til sko-
magerturneringer i eget regi diskuteret.  
Umiddelbart er indstillingen positiv hvorfor der 

bliver nedsat et 5 mands udvalg som får til opgave, 
at udarbejde retningslinjer og regler for denne ak-
tivitet. 
 

Vi har også besluttet, at optimere vores sponsorar-
bejde. I denne forbindelse har vi indgået ad hoc 
aftale med John Nielsen fra Vig Billard Klub. John 
har god erfaring med sponsorater og har et stort 
netværk. 
 

 

Mikael Toft 
Fmd. DDBU 

Nyt fra DDBU: Formanden har ordet  
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Mesterrække Mesterskab 10-ball 

Side 3 

DM 9-ball og 10 ball for juniorer 

 

Efter 4 afbud på grund af sygdom var der kun 17 spille-
re til start i Aarhus Pool & Billard Klub denne lørdag i 
september. 
Der blev spillet rigtigt godt pool fra starten af, og der 
var også tætte kampe hele dagen. 
Finalen blev et opgør mellem Frederik Schelde Madsen 
fra Herlev og Allan Villum fra Aalborg. Begge spillere 
var ellers tæt på ikke at komme i kvartfinalerne, men 
gik gennem tabersiden og hele vejen til finalen. 
Allan vandt finalen 7-5 efter en lidt rodet kamp hvor 
spillet svingede helt fra fejlfrit til fejlfyldt og tilbage 
igen. Men efter 13 timer i aktion var koncentrationen 
også sat på overarbejde. 
Bronze gik til Peter Ø. Christensen og Fuad Dzin. 
Der er blevet optaget flere kampe på video, og så snart 
de er klar vil de være tilgængelige på enten youtube 
eller vimeo. Mere om det når det er klar. 
Ranglisten er opdateret og Villum og Keller ser, med 
kun 3 turneringer tilbage, ud til at være tæt på sikre på 
direkte avancement til Eliterækken i 2013. 

VM i 3-bande 
Danmark har haft Michael Lohse med til VM i 3-bande i 
Porto 
Michael blev nr. 42. 

Andreas Madsen fortsætter det gode spil.  
I weekenden den 8. og 9. september var Herlev PC 
vært for DM i 9-ball og 10-ball for juniorer, hvor An-
dreas Madsen fra Herlev PC tog sig af guldet i begge 
discipliner 

  
Resultater DM 9-ball 
Nr. Navn    Klub  
1 Andreas Madsen   Herlev Pool Club 
2 Frederik Schelde Madsen  Herlev Pool Club 
3 Joel Rosenfeldt   Herlev Pool Club 
3 Silje Munk   Herlev Pool Club 
5 Mickey Krause   Herlev Pool Club 
5 Andreas Ravnsted-Larsen  Greve  
7 Andreas Steen Bønnelykke Herlev Pool Club 
7 David Voncina   Herlev Pool Club 
9 Jeppe Thyde Søe   Osted  
9  Patrick Stefan Hansen  Herlev Pool Club

  
Resultater DM 10-ball 
Nr. Navn    Klub 
1 Andreas Madsen   Herlev Pool Club 
2 Joel Rosenfeldt   Herlev Pool Club 
3 Frederik Schelde Madsen  Herlev Pool Club 
3 Silje Helene Østergaard Munk Herlev Pool Club 
5 Patrick Stefan Hansen  Herlev Pool Club 
5 Mickey Krause   Herlev Pool Club 
7 David Voncina   Herlev Pool Club 
7 Andreas Steen Bønnelykke Herlev Pool Club 
9 Hassan Falah   Herlev Pool Club 
9 Jeppe Thyde Søe   Osted 
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Billardskolen 2012 den 15. til 17. oktober  

Side 4 

 

Billardskolen 2012 i uge 42 
 
I år gennemfører vi en Billardskole i skolernes efterårs-
ferie. 
Vi vil forsøge at afvikle en billardskole i: 
 
- Bristol Odense på Fyn  

 
Fortæl din klub om dette tilbud  
eller fortæl dine ungdomsspillere om dette tilbud. 
 
Billardskolen henvender sig til unge billardspillere i al-
deren fra 10 til 18 år. 
 
Skolerne foregår i dagene fra den  
 
15. oktober til den 17. oktober. 
 
Overnatning og forplejning vil foregå i klubben eller i 
umiddelbart nærhed af klubben 
 
På skolen vil der være mulighed 
for at få instruktion i følgende discipliner: 
• kegler 
 
I løbet af de 3 dage på Billardskolen vil du få mulighed for: 
• at modtage instruktion 
• spille turneringer 
• hygge dig med de andre deltagere 
• deltage i forskellige arrangementer 

• erhverve teknikmærker 
 
For at det ikke skal handle om billard hele tiden, vil der være 
planlagt forskellige arrangementer og aktiviteter, så du ud 
over det billard faglige også får nogle gode oplevelser sam-
men med billardkammerater fra hele landet. 
 
Når du har tilmeldt dig, vil du senest 10 dage før modtage 
det endelige program samt huskeliste over de ting, du skal 
medbringe. 
 
Prisen for at deltage på billardskolen er kun 500,00 kr. 
Prisen inkluderer: 
• forplejning, 
• overnatning 
• entre, m.m. 
 
Betalingen sendes på check eller indsættes på DDBU’s konto 
sammen med tilmeldingen.  
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Billardskolen 2012 den 15. til 17. oktober  
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Tilmeldingsblanket 
Du skal skrive dit snit. 
 
Klub:   ______________________________________________ 
 
Navn:  ______________________________________________ 
 
Adresse:  _____________________________________________ 
 
Postnr.:  _________   By: _______________________________ 
 
Tlf:   _________   Email:_____________________________ 
 
Jeg ønsker at deltage på Billardskolen 2012 i: 
 
Bristol  _______     
 
Kegler:  ______   Snit:  ______ 
 
Betaling: Check vedlagt    _______  
    
 
Overført til konto     _______ 
        
   
 
Ved overførsel skal der angives  navn og  klub 
 
 

Tilmelding og betaling sendes til: 
DDBU, Idrættens Hus, 2605 Brøndby 

Tilmeldingsgebyr kan sendes som check 
eller overføres til konto 9219-4565227365 

senest den 24. september 
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Nyt fra DDBU 

Side 6 

Ny service fra DDBU 
  
REGISTRERING AF KONTAKT INFORMATION 
For bedre at kunne informere dig og andre billard interesse-
rede på den bedste måde vil vi gerne have netop din kontakt 
information. 
 
Alle tilmeldte vil få nyhedsbreve tilsendt til egen mail box. 
Gå ind på Billardresultater under Nyheds Service og du får 
dette billede frem. Udfyld felterne og du vil automatisk få 
tilsendt Nyhedsbrev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For aktive spillere vil det senere blive muligt at modtage an-
dre aktuelle  informationer via sms. 
(f.eks. påmindelser om egen deltagelse i individuelle turne-
ringer.) 

Klubbesøg 
 

Så er det igen tid til at bestille et klubbesøg. 
Lav en aftale med Udviklingskonsulenten om et besøg 
i din klub. 
Varighed 1½ til 2 timer 
Find linket på DDBU’s hjemmeside eller kontakt Ud-
viklingskonsulenten på: 
Tlf.: 24250633 
E-mail: nuchel@ddbu.dk 

Talentudvikling 
Som det sikkert er mange bekendt har DDBU gang i et 
talentprojekt. Deltagerne i dette projekt er i øjeblikket 
alle fra Herlev PC. Ikke noget galt i dette. 
 DDBU er derfor interesseret i at vide om der går andre 
talenter rundt i kongeriget, som kunne komme i be-
tragtning 
 DDBU. 
 Så har I nogle spillere i alderen 10 til 18 år, som kunne 
komme i mener kunne komme i betragtning så kontakt  
Undertegnede 
 
Næste samling er den 6. og 7. oktober 
 

 Hilsen 
 Niels Nuchel  
Udviklingskonsulent 
 24250633 
 nuchel@ddbu.dk 



Nyhedsbrev fra DDBU  

Side 7 

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 
 
 
September 8-9   DM junior 9-ball og 10-ball  Herlev 
  15   3-bande tour    BK Grøndal 
  20   FU møde     DDBU 
  29-30   Dansk Mesterskab 10-ball   Herlev 
 
Oktober  4-5   Budgetmøde    DIF 
  6   5 Kegle Tour    Bristol - Odense 
  6-7   Talentsamling Pool   Herlev 
  18   FU møde    DDBU 
  19   Bestyrelsesmøde    DDBU 
 
November 17-18   2012 DDBU Elite Pool Tour 9-ball   Dan's Poolhall 
  24-25   2012 Mesterrække Mesterskab 8-ball  Herlev Pool Club 

Planlagte møder og aktiviteter  

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 



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  


