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Oktober 2012  Nummer 8 

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

Nyhedsbrev fra DDBU 

”Kraftcentre i dansk billard” 

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” 
 

Billardskole 2012 
Da der pt. Kun er til-

meldt 6 deltagerer for-
længer vi  

tilmeldingsfristen til  
fredag den 5. oktober 
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Kursus 2 
Instruktion for  let øvede. Snit 5-10 

Hvad skal jeg træne ? Hvordan bliver jeg dygtigere? 
Træningstilrettelæggelse. Træningsøvelser. Pindespil. Stødteknik 
Fredag den 23. november kl. 17.00– 22.00 i Asaa BK’s lokaler 
Instruktører:  Niels Jørgen Hansen— Henrik Andersson 
Pris:   50,- kr. for aftensmad. Betales ved ankomst 

Opfølgningskursus i februar 2013 

Tilmelding til kurserne: 
Kursus 1:  Senest den 8. november 
Kursus 2:  Senest den 11. november 
Tilmelding på e-mail/tlf til:  nuchel@ddbu.dk 
    24 25 06 33 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Kurser 

DDBU og billard Kraftcenter  
Asaa BK indbyder til kurser 

Som et led i det nye samarbejde, der er indgået med DDBU indbyder 
Asaa Billard Klub til instruktion 

Kursus 1 
Begynderinstruktion 

Er du ny billardspiller. Har du et snit mellem 0-5. Så er tilbuddet her 
Fredag den 16. november kl. 17.00  - 22.00 i Asaa BK’s lokaler 
Instruktører:  Niels Jørgen Hansen— Henrik Andersson 
Pris:   50,- kr. for aftensmad. Betales ved ankomst 

Opfølgningskursus i februar 2013 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Kurser 

Indhold 

Generelt o
m mentale virkemidler i b

illa
rden. 

Spændingsregulering 

Krop – psyke 

Tankestop 

Ubevidste handlinger 

Mentale arbejdsredskaber ved bordet i k
amp. 

Preshot-ru
tine med faldgrubber 

Anker/Biotric
ker  

Selvtale 

Koncentration  

Mentale arbejdsredskaber på stolen i kamp. 

Afspænding 

Øge spændingen 

Tankestop 

Fokus 

Energiforbrug 

DDBU og Billardkraftcenter BK 

Højen indbyder til  
Idrætspsykologi— ja tak 

 

Idrætspsykologikursus for alle billardspillere 

Mandag den 5. november Kl. 18 til 21  

i BK Højens lokaler  

Frihedsvej 1 4850 Stubbekøbing 

Info. Instruktør: 
 

Preben Müller 

Pris: 
 

 

50,- kr. dækker kursus og  

 

 

 

kaffe. 

 

 

 

Betales på kurset 

Tilmelding: 

 

Senest den 25. oktober 

 

 

 

Tilmelding på e-mail til  

 

 

 

nuchel@ddbu.dk 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Kurser 

Indhold 

Hvad er id
rætspsykologi? 

Hvem kan anvende idrætspsykologi? 

Krop og psyke 

Du kan mere end du tro
r  

Hvordan anvende idrætspsykologi? 

Idrætspsykologisk træ
ning 

 

Målgruppe  

Idrætsudøvere, træ
nere, instruktører  

og ledere som ønsker in
dsigt  

og viden om idrætspsykologiens grundele-

menter 

DDBU og Billardkraftcenter 

Hjørring BK indbyder til  
Idrætspsykologi ja tak 

 

Idrætspsykologikursus for alle billardspillere 

Tirsdag den 30. oktober Kl. 18 til 21  

i Hjørring BK’s  lokaler  

Vandværksvej 4C 9800 Hjørring 

Info. Instruktør:  

Nikolaj Bonde Korsgaard  

Pris:  

 

50,- kr. dækker kursus og 

 

 

 

kaffe. 

 

 

 

Betales på kurset 

Tilmelding:  

Senest den 15. oktober 

 

 

 

Tilmelding på e-mail til 

 

 

 

nuchel@ddbu.dk 

Hj.B.K 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra klubberne Af kasserer og sekretær John S. Nielsen, Vordingborg Billard Club  

Vordingborg Billard Club går nye veje 
og åbner afdeling på Møn. 
 

Efter flere års fravær af en sportsbil-
lardklub på Møn, har Vordingborg 
Billard Club (VBC) taget et utraditio-
nelt initiativ og åbnet en afdeling af 
klubben på Møn. 
 
VBC er en klub for hele kommunen. Men vi kan se, 
at afstanden har en betydning for at kunne tiltræk-
ke især flere unge medlemmer til klubben. Derfor 
har vi gennem længere tid været på udkig efter 
egnede lokaler på Møn. Det er nu lykkedes i For-
eningens Hus på Rødkildevej i Stege. 
 
Et socialt ansvar er, at tage godt imod unge med-
lemmer. 
Baggrunden for at tage dette initiativ er ønsket om 
at få en større bredde i klubben samtidigt med, at 
øge antallet af unge medlemmer. Der er mange 
unge mennesker, som ikke trives med at deltage i 
de traditionelle holdsports. Tilbuddene til disse 
unge er derfor ofte ikke så mange. Billardsporten 
kan netop tilbyde unge at komme i et miljø, hvor 
fællesskabet har en anden betydning. Sammen 
med de voksne bliver der mulighed for – på tværs 
af aldersgrænser – at dyrke samværet og keglebil-
lardspillet.  
 
I VBC har vi i mange år tilbudt unge medlemmer, 
at de efter skoletid kan komme i klubben. Her har 
de haft mulighed for at lave lektier, hygge sig sam-
men og træne billardspillet. Vi har samme ambiti-
on med afdelingen på Møn og håber, at mange 
unge vil finde netop sportsbillard interessant un-
der de forhold vi kan tilbyde. 
 
Turneringskampe afvikles fortsat i Vordingborg. 
Afdelingen på Møn er tænkt som en satellitafde-
ling, der med tiden skal være med til at forstærke 
klubbens turneringshold samt repræsentationen i 
individuelle turneringer på såvel senior- som ung-
domsplan. For at sikre den bedst mulige integrati-

on afvikles alle turneringskampe i klubbens lokaler 
i Vordingborg. Ligeledes er det hensigten, at der 
kan arrangeres fællestræning for ungdom på beg-
ge adresser. Og der kan arrangeres en række inter-
ne turneringer i henholdsvis Vordingborg og Stege 
med et fælles finalestævne. Mulighederne er man-
ge for at skabe ny energi i klubben.  
 

To adresser, men alt under en organisation. 
Selvom klubben nu er delt på to adresser, er alt  
 

Rigtig mange interesserede kom forbi VBC’s nye afdeling på Møn 
ved åbningsreceptionen. Der blev gået ivrigt til værks ved de tre 
borde og flere måtte vente lidt for at komme til bordene. 

 
imidlertid stadig under samme organisation. Det 
betyder, at bestyrelsen er uændret og økonomien 
håndteres i det samme regnskab. Vi er fortsat 
støttet af Vordingborg Kommune, som velvilligt 
har stillet de nye faciliteter til rådighed for os i For-
eningens hus i den tidligere skole i Lendemark i 
Stege. Derfor er der ingen ændringer organisato-
risk. I forvejen er to af bestyrelsens medlemmer 
bosiddende på Møn og udgør derfor naturligt et 
afdelingsudvalg med reference til bestyrelsen. 
 

Fuldt hus til åbningsreceptionen. 
Til åbningsreceptionen lørdag den 15. september 
2012 væltede det mildest talt ind med interessere-
de nye og mere rutinerede billardspillere.  
Fortsættes 
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Ikke mindre end 26 gæster kom forbi de nye loka-
ler og det var langt over forventningerne. Ikke min-
dre  end 12 af disse meldte sig ind i klubben på ste-
det! Herudover gik mange fra receptionen med 
flere indmeldelsesblanketter, som skulle formidles 
til andre interesserede. Klubbens mål om at nå et 
medlemstal alene på Møn i omegnen af 25 virker 
således absolut realistisk.  
 
Så det er ikke medlemmer der mangler, når blot vi 
tilbyder os, så det bliver lettere at være med. Der 
er ingen tvivl om, at sportsbillard har en fremtid i 
Vordingborg Kommune – og vel at mærke i sunde 
sociale rammer, hvor vi kan dyrke sporten seriøst 
og samtidig skabe en god stemning og gode ople-
velser for såvel ung som ældre! 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra klubberne 

 

 

40 års jubilæum. 
I anledningen af vores 40 års jubi-
læum, afholdes der reception i klub-
bens nye lokaler , på Frihedsvej 1 i 

Stubbekøbing  
 

Receptionen er  
lørdag den 17.november 2012  

fra kl. 14 til kl. 16,  
hvor der bliver serveret lidt til ma-

ven og til ganen. 
 

Vi håber at se mange til hyggeligt 
samvær på denne festlige dag. 

 

M.v.h. 

Billard klubben højen 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra klubberne 

Lørdag, den 15. september 2012 lagde Vi-
borg Billard Club for første gang nogensin-
de lokaler til en afdeling af Den Danske Bil-
lard Unions ladies-cupper vest for Store-
bælt. 
 

Dagen blev indledt med morgenbord, hvor pigerne 
lige fik hilst på hinanden, inden spillet, efter åbning 
af klubbens nye kvindelige medlem, Susanne M. 
Sørensen, blev sat i gang. 
Susanne sagde bl.a., at Viborg BC havde glædet sig 
meget til at afholde denne ladiescup, og i anled-
ning af at det var klubbens første, blev pigerne 
”begavet” med en flot T-shirt fra Profil Sport som 
et minde. 
16 friske piger fra Fyn og Jylland var til start – i alt 
fra 9 klubber. Ikke mange i betragtning af, at klub-
ben denne gang var alene om at afholde en LC, 
men så var der til gengæld 29 grandprix point til 
sidste ”mand”! Fra Viborg var Ninna Bach Johnsen 
og Susanne M. Sørensen med. 
 
Pigerne var inddelt i 4 puljer. Alle 1’ere, 2’ere skul-
le dyste videre om præmierne i A-finalen. 
 
Puljevinderne: 
P1: Susanne M. Sørensen, Viborg 
P2: Dorte Jensen, BK Fluen (Århus) 
P3: Lotte Jensen, BK Fluen (Århus) 
P4: Anni Birkebæk, Holstebro 
 
Efter de indledende kampe blev der uddelt følgen-
de spurt- og trøstepræmier:  
Største %-gennemsnit (144,30):  
Susanne M. Sørensen, Viborg 
 
Største enkelte gennemsnit i.f.t. tilmeldt snit 
(7,43/4,12 – 180%):  
Jane Christensen, Asaa.  
 
Største serie i.f.t. distance (42/114 – 36,80%):  
Dorte Jensen, BK Fluen.  
 
 

Tabte en kamp med to point og kom dermed lige 
netop ikke i finalen:  
Grete Drejer, Asaa.  
 
SPONSORER:  
Sydbank, Profil Sport og Norup Guld & Sølv. TAK!! 
   
Selve finalen i A-spillet blev vundet af Tina Hjort 
Hansen fra Lindknud over den lokale Susanne M. 
Sørensen, som havde spillet flot hele dagen, men 
hun havde “mistet pusten” efter at have scoret 
knap 2.500 point (5 sejre) i løbet af dagen. I kam-
pen om 3.-4. pladsen vandt Anni Birkebæk, Holste-
bro over Dorte Jensen, BK Fluen. 
 
  Stævneleder Heine F. Jensen stod for den endeli-
ge præmieoverrækkelsen af 4 flotte præmier med 
gravering fra DDBU.  
 
  En stor tak skal lyde til alle hjælpere fra klubben, 
som gav en hånd med – ikke mindst Christian, som 
diskede op med en overdådig frokost og tillige 
aftensmad. 
 
  En rigtig hyggelig dag, som Viborg Billard Club 

med garanti gerne vil gentage til næste sæson! 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Club Søgaard 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Klub Søgaard 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Pool 

Andreas Madsen udtaget  
til VM i 9-ball 
 
Andreas Madsen fra Herlev Pool Club er udtaget til 
VM i 9-ball som spilles i Willingen i Tyskland fra 
den 4. til den 7. december. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreas er udtaget af EPBF på baggrund af sin 
guldmedalje i 9-ball ved EM I Brandenburg 

Bahram Lotfy vinder DM i 10-ball 
 
Bahram vinder søndagens finale over Andreas 
Madsen med 8-7, efter en vandvittig spændende 
finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre resultater:  
Semifinale 
Kasper Kristoffersen—Bahram Lotfy  1-8 
Andreas Madsen—Niels Døssing  8-7 
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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.  

Billardskolen 2012 den 15. til 17. oktober  

Nyhedsbrev fra DDBU  
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Billardskolen 2012 den 15. til 17. oktober  

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  til: 
nuchel@ddbu.dk 

Vedr. betaling bedes I afvente faktura fra DDBU 
senest den 24. september 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra DIF 

DIF har med jævne mellemrum haft fat i politikere i stat 
og kommuner med beskeden om, at det skal være lette-
re at være frivillig leder i idrætsforeningerne. Bureaukra-
tiet skal skæres fra, lyder budskabet. Foreningslederne 
skal i stedet kunne koncentrere sig om at udvikle dræts-
tilbud ude i foreningerne til glæde for befolkningen. 
 
Men idrætsorganisationerne bidrager også selv til bu-
reaukratiet. Da DIF Opinion iværksatte en undersøgelse 
(nr. 5/2011) blandt DIF’s idrætsforeninger for at kortlæg-
ge bureaukratiet, pegede en del af de 1.400 deltagende 
foreninger på, at arbejdet med den årlige medlemsregi-
strering var for bøvlet. Især var der indvendinger mod 
det dobbeltarbejde, der finder sted, fordi der både skal 
indberettes medlemstal til en idrætsorganisation og til 
kommunen. Og hvis en idrætsforening er medlem af to 
forskellige idrætsorganisationer, er der sågar tale om 
tredobbelt arbejde. 
 

”Medlemstallene er enormt 
vigtige for os” 
Jan Darfelt, DIF-specialkonsulent 
 
Men nu bliver arbejdet nemmere og mere enkelt for de 
foreningsledere, der ved udgangen af hvert år skal regi-
strere, hvor mange medlemmer, der er i en forening, 
hvor gamle de er og forskellige andre oplysninger. DIF 
har i fællesskab med de to andre store idrætsorganisati-
oner, DGI og Firmaidrætten, udviklet en fælles portal til 
medlemsregistrering, Centralt Forening Register. Det 
betyder, at ingen foreninger fremover skal registrere til 
flere forskellige hovedorganisationer. 
 
”Medlemstallene er enormt vigtige for os, når vi skal 
analysere danskernes idrætstendenser og sammen 
med vores specialforbund udvikle nye tilbud til dansker-
ne. Men vi har lyttet til kritikken og via et konstruktivt 
samarbejde med de andre parter udviklet et værktøj, 
der letter arbejdet ude i foreningerne,” siger DIF-
specialkonsulent Jan Darfelt, der er formand for Centralt 
Forenings Registers styregruppe. 
 

FÆLLES REGLER 
I styregruppen sidder repræsentanter fra alle tre idræts-
organisationer. 
En forudsætning for at kunne udvikle portalen har været 
en enighed om en fælles medlemsdefinition både i for-

hold til foreninger og medlemmer. Det er lykkedes, og 
derfor bliver der nu skabt ensartethed på området. 
Hovedprincipperne er, at et man skal været aktivt med-
lem i tre måneder for at tælle med i statistikken, og at ét 
kontingent er lig med ét medlemskab. 
”Det har været en stor opgave, men det har været tyde-
ligt at mærke, at området har været meget prioriteret for 
alle parter,” siger Jan Darfelt. 
 

KOMMUNER SKAL MED PÅ VOGNEN 
Den nye portal testes af idrætsforeningerne på Born-
holm i første halvdel af oktober, og den 1. december 
2012 åbner portalen for alle idrætsforeninger i landet. 
Faaborg-Midtfyn Kommune, der har status af idrætsfri-
kommune, kobler sig på den fælles medlemsregistrering 
allerede i 2012, og håbet er, at resten af landets kom-
muner slutter sig til i 2013. 
 
”Vi har allerede fået at vide fra tre andre idrætsfrikom-
muner, Ringkøbing, Herning, Århus, at de vil deltage i 
2013, men vi vil prøve at få alle kommunerne med. Når 
vi er færdige med medlemsregistreringen 2012, vil vi 
bruge vores erfaringer med Faaborg-Midtfyn Kommune 
til at samarbejde med KL om at få alle med. Det vil bety-
de meget for vores foreningsledere, hvis det lykkes, og 
det vil også gøre arbejdet lettere for kommunerne,” vur-
derer Jan Darfelt. 
 
Da medlemsdefinitionerne bliver ændret for både for-
eninger og medlemmer, vil der ved den kommende 
medlemsregistrering komme nogle udsving i tallene i 
sammenligning med de tidligere års registreringer. Men 
til gengæld vil det blive nemt at sammenligne tallene 
fremadrettet, og derved bliver der skabt mere ensartet-
hed på området. Det betyder at en eventuel usikkerhed 
om, hvordan de forskellige idrætsorganisationer hver 
især registrerer, forsvinder. 

Ny portal minimerer dobbeltarbejde 
For at lette det administrative pres på foreningslederne har de store idrætsorganisationer udviklet en 
fælles portal til den årlige medlemsregistrering. Næste mål er at få alle kommuner med på vognen, så alt 
dobbeltarbejde kan udryddes. 
Af Lars Hestbech 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra DDBU 

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 

Nyt fra Aktivitetsudvalget 
 
DDBU’s Aktivitetsudvalg og Helsingøre Billard Klub  
arrangerer instruktion for klubbens medlemmer. 

Carsten Andersen fra DDBU’s Aktivitetsudvalg gi-
ver instruktion i Helsingør BK. 

Tirsdag den 16. og 23. oktober samt lørdag den 
27. oktober vil CA være i klubben. 

Her har klubbens medlemmer mulighed for at 
dygtiggøre sig inden for billardsporten 
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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 
 
Oktober  4-5   Budgetmøde    DIF 
  6   5 Kegle Tour    Bristol - Odense 
  6-7   Talentsamling Pool   Herlev 
  18   FU møde    DDBU 
  19   Bestyrelsesmøde    DDBU 
  30   Psykologikursus    Hjørring BK    
 
November 5   Psykologikursus    BK Højen 
  16   Begynderinstruktion   Asaa BK 
  17-18   2012 DDBU Elite Pool Tour 9-ball   Dan's Poolhall 
  23   Instruktion for øvede   Asaa BK 
  24-25   2012 Mesterrække Mesterskab 8-ball  Herlev Pool Club 
 
December 15-16   DM 8-ball—Sæsonafslutning  Åhus Pool & Billard 

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 
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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  


