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November 2012  Nummer 9 

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

Nyhedsbrev fra DDBU 

Nyt fra DIF 

 
Kære frivillige ledere 
  
I er fundamentet i dansk idræt. Hver dag knokler I for, 
at børn, unge og voksne kan dyrke deres idræt! 
Som tak for jeres indsat ude i foreningerne under Dan-
marks Idræts-Forbund, vil vi igen i år invitere til Sports-
galla i Herning den 5. januar 2013. 
  
Vi har 2000 billetter, som I kan få mulighed for at få via 
en lodtrækning. 
 
Tilmeld dig via dette link http://event.dif.dk/
sportsgalla2012. Sidste frist for tilmelding er den 4. no-
vember 2012. Du får besked i uge 45, om du er den 
heldige vinder af 2 billetter. 
  
Bemærk selvom der er mulighed for at tilmelde flere 
personer, kan hver forening kun have ét navn/lod i pul-
jen.  
  
  
Med venlig hilsen 
Niels Nygaard 
Formand 
Danmarks Idræts-Forbund 
  

 
 

 
Nye satser giver et løft til idrættens frivillige 
af  Torben Lollike 
 
Ulønnede trænere og ledere får fremover 15 procent 
mere i kompensation for deres udgifter. 
 
Skatterådet har med virkning fra 1. oktober 2012 vedta-
get at forhøje satserne for skattefri godtgørelse til for-
eningsfrivillige. I runde tal er der mindst 15 procent 
mere i kompensation til de ulønnede trænere og leder i 
idrætsforeningerne.  
  
Udbetaling af skattefri godtgørelse er kun for de frivilli-
ge, der ikke modtager løn for deres arbejde i forenin-
gen. Disse trænere og ledere kan på en række områder 
- uden bilagsdokumentation i form af fx regninger - få 
kompensation for deres udgifter til fx telefon, internet, 
administration (fx kontorartikler, porto, møder), indkøb 
af og vask af sportstøj. 
 

De nye satser er:  
Fortæring:   70 kr. (tidligere: 60 kr.) 
Telefon- og internet:  2.300 kr. (tidligere: 2.000 kr.) 
Administration:  1.400 kr. (tidligere:  1.200 kr.) 
Beklædning:   1.900 kr. (tidligere: 1.650 kr.) 
Idrætsdommere:  250 kr. pr. kamp, max 500 kr. 

   pr. dag (tidligere: 200 kr. pr. 

   kamp, max 400 kr. pr. dag) 

http://event.dif.dk/sportsgalla2012
http://event.dif.dk/sportsgalla2012
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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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Nyt til klubberne  
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Jubilæum 

40 år 
Derfor inviteres medlemmer, ven-
ner, øvrige klubber og vores sam-

arbejdspartnere til 

Reception 
Lørdag d. 17 november 2012 

Kl. 14.00 
I badmintonhallen Topstykket 26 1. 

sal 
 

Det ville glæde os, hvis I vil komme 
og festliggøre dagen sammen med 
os. Der vil blive serveret snitter, kaffe 
og kage. 
Der spilles en opvisningskamp mel-
lem Ole Nymark Dansk mester og 
Thomas Bræck tidligere mester. 
 
Birkerød Billard Klub kan i år fejre 40 års jubilæum; Det 
hele begyndte i 1972 da en lille flok billard interessere-
de fandt sammen og stiftede billard klubben, lysten til 
at komme i gang var stor, men 2 ting måtte først på 
plads. Der skulle findes egnede lokaler, det fandt man 
på 1 sal i Sjælsøhallen, det næste var finansiering, det 
er jo en væsentlig investering. Det blev klaret med stor 
velvilje fra en række af medlemmer der kunne kautio-
nere. 
Der blev afholdt stiftende generalforsamling, valgt en 5 
mands bestyrelse, og vedtægter blev udarbejdet. Klub-
ben var i gang. 
Der dyrkes både turneringsbillard og hygge billard i Bir-

Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra klubberne 

kerød Billard Klub. Dog har der altid været stor lyst til at 
prøve kræfter med andre spillere ved det grønne klæ-
de. 
Det sker gennem mange interne turneringer året igen-
nem, samt mod andre klubber i turneringskampe under 
Den Danske Billard Union (DDBU). Derfor har der altid 
været stor deltagelse af Birkerød spillere i alle typer af 
holdturneringer og individuelle turneringer inden for 
keglebillard. 
Medlemstallet har i gennem årene svinget mellem 15 
og 35. 
Klubben er en nøgleklub så det er nemt for medlem-
merne at finde en tid til både træning og turnerings 
kampe, da der kan spilles alle ugens dage. 
 

De 10 år blev fejret i 1982 med fest og opvisningskamp 
mellem de 2 billardstjerner  
Jørgen Koch og Kurt Christensen og mellem de 2 unge 
kommende stjerner Johnny Løf og Michael Hoffman. 
Det var fine kampe som blev overværet af 40 gæster 
med Birkerøds borgmester i spidsen. 
Ved denne lejlighed fik klubben præsenteret billard-
sporten som en god sport for alle fra 15 år og opefter. 
Nemlig en sport der er sund for både krop og sjæl, det 
er et stærkt teknisk betonet spil, der kræver god kondi-
tion, psykisk balance og tålmodighed. 
 

25 års jubilæum blev fejret  i 1997.  Her udtrykte den 
daværende formand Børge Hansen ønsket om et større 
lokale da klubben var oppe på mere end 30 medlem-
mer og samtidig ønskede klubben et lokale tættere på 
bymidten så det er nemmere at tiltrække de unge men-
nesker. 
Ved jubilæet var Borgmester Karin Lødhe, fritidsudval-

get samt fritidsforvaltningen mødt op for at gøre dagen 

festlig. 
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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. 15 til kl. 17,  
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 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra klubberne 
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Indlæg fra medlemmer 

Jeg sidder her i det svenske og kan ikke helt forstå at 
resultat-formidlingen i visse discipliner og puljer halter 
gevaldigt (vanen tro). Jeg følger par-hold fra Helsingør 
og der blev den 10.10 spillet 6 kampe i pulje 1 + 2 ifølge 
kalenderen. En uge efter – onsdag den 17.10 – var der 
kun kommet 3 resultater! Hvor er det mon det går galt? 
Har i dag (17.10) talt med DDBU og de har kun modta-
get fra 3 kampe! Det må så være klubberne der stadig 
bare ikke kan finde ud af det… 
 
Hvor svært kan det mon være! En computer, skanne 
spilleskemaet og trykke på en knap. Kan ikke tage me-
get mere end 5-10 minutter og koster intet… 
 
Og så til noget andet, nemlig en idé til lidt penge i klub-
kassen. 
 
Hvad gør vi alle og i dyre domme? Vi handler ind og 
udover penge bruger vi en masse tid på at stå i kø. 
Først i den ene butik og så i den anden, når vi endelig 
har fundet en parkeringsplads 300 meter fra forretnin-
gen. 
 
Og hvem forstår at købe ind? Det gør udlændinge, de 
handler nemlig ind til hele familien på én gang, mens vi 
danskere bare handler ind til os selv og betaler prisen, 
mens udlændinge får de samme varer til måske halv 
pris. Et par tomater kan nemt koster 1-2 kroner stykket, 
men køber man en sæk eller 3 med 10-15 kilo i hver, så 
er prisen straks en helt anden. 
 
Ideen er så – og der kan være flere modeller – at det 
enkelte klubmedlem betaler et månedlig beløb 
for at være med på en indkøbsliste. Der kunne måske 
være 2 forskellige lister – grøntsager og kød – og prisen 
kunne måske være 100 kroner om måneden per lister 
og begge lister for måske 150 kroner. Det er disse pen-
ge som klubben tjener, ikke på selve indkøbet. Man 
tilmelder sig til for 3-6 måneder af gangen. 
 
Klubben køber så f.eks. ind 2 gange om måneden, efter 
en liste hvor folk selv skriver på (eller afkrydser) hvad 
de vil have og eventuelt betaler et aconto beløb. Der 
handles og der regnes så ud hvad der er givet for de 
forskellige ting osv., og der afregnes med den enkelte. 
Der skal kun kunne bestilles enkelte ting (f.eks. forskel-
ligt frugt/grønt, kød, fisk, æg) da det ellers bliver uover-
skueligt. 

Klubben kunne eventuelt få en aftale med en lokal 
landmand til indkøb af grønt/kød/æg og handle 
fisk hos en lokal fisker. Der kunne måske også købes 
stort ind hos en bager, hvis man bestiller dagen før! 
 
Er der bare 20 i hver klub der vil betale ca. 150 kr. om 
måneden, så bliver det alligevel 36.000 kr. om året i 
klubkassen og så får man billige friske varer, som bare 
skal afhentes i klubben. Man kan hurtigt spare et par 
timer om ugen på den konto, frem for selv at skulle 
handle ind. 
 
Jeg har sikkert fået det til at lyde indviklet og det kan 
det måske også være de første par gange, men al øvel-
se gør mester og så er der lige det med at få nogen til 
at forestå bestilling/indkøb.. 
 
 
Hej fra Paul Alring 
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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 
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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  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 
  15   3 Bande Tour    Vejle Billard Klub  

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  


