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Nyhedsbrev fra DDBU 

Vi skulle spille en holdkamp i 2. division mod BK Frem i 
Kolding og, af forskellige årsager som jeg ikke skal komme 
ind på, havde jeg misinformeret hele holdet om at den var 
flyttet til en anden dato.  
En spiller fra holdet mødte oveni købet op i vor klub og 
afventede de andre 3 spilleres ankomst for fælleskørsel til 
Kolding. 
Men nej  - selv på spilledagen forsikrede jeg telefonisk 
denne holdkammerat at det var en fejl og at han godt kun-
ne køre hjem igen. 
Så ringede telefonen fra Kolding at de stod klar og kunne 
ikke forstå hvor vi blev af !!!! 
Så var helvede løs - troede vi men nej .... 
Koldingspillerne pakkede, efter aftale, al mad sammen og 
kørte til Horsens hvor de mødte op klar til kamp. 
Imens blev Horsens holdet samlet og var klar. 
Sebastian fra Kolding havde indkøbt så meget mad at vi 
troede faktisk de ville overnatte og bo her en uge ! 
Vi nød kampen og grinede selvfølgelig af det hele - og re-
turkampen er nu afviklet (med medbragt mad) i Kolding. 
Jeg vil gerne sige tak til spillerne på B.K. Frems hold fra 
Kolding - Super super sportsmænd og en flot holdning ! 
Mange kunne lære af sådan en sund god sportslig hold-
ning. 
Kolding er en perle i vor sport. 
 
MVH 
Klaus Skjærlund, holdleder 2. division kegler (stadig) 
P.S. At vi så var uhøflige og slog Kolding er så en anden sag  

Der findes gode sportsmænd 

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 
andre aktuelle  informationer via sms. 
(f.eks. påmindelser om egen deltagelse i individuelle turne-
ringer.) 

Mailservice 
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Nyt fra DDBU 

Fyraftensmøder 
 
DDBU afholdte i uge 2 og 3 Fyraftensmøder 4 steder i landet. 
Ca. 50 klubber mødte frem til møderne. 
Efter DDBU’s opfattelse var der en god dialog på møderne, 
hvor mange emner blev vendt. 
 
Her er nogle af de emner der blev vendt: 

 Spørgsmål omkring opsætning af web cam. 

 Samlet DM 

 Betaling til turneringer 

 Spørgsmål vedr. afholdelse af kurser 

 Klubbesøg 

 Diverse spørgsmål vedr. turneringer 

 Serie 2 til fast distance 

 Mulighed for tilmelding til turneringer gennem en 
webshop 

 Medlemsregistrering til DDBU 

 Spillerbog 

 Info om mail og SMS service 

 Fjernvarme i billardbordene  

 Samarbejder Ungdomsringen i keglebillard. 
 
DDBU er af den opfattelse at det er en god måde at møde 
klubberne  og håber de fremmødte klubber er af samme 
opfattelse.  

Udtagelse til EM 
EM ungdom 
Den 23. til 27. februar sender DDBU to unge spillere til EM 
for ungdom i 3-bande carambole og 5 kegler. 
EM foregår på Sicilien og der venter helt sikkert de to spille-
re en kæmpe oplevelse. 
De to spillere er: 
3-bande carambole: Mike Hjort Christensen, ABK 31 
5-kegler:   Sebastian  Skøtt, BK Frem 
 
Michael Lohse er med som holdleder 
 
EM i pool 
Den 20. marts til den 1. april sender DDBU to spillere til EM i 
pool i Luxemburg 
De to spillere er: 
Bahram Lotfy, Herlev PC 
Kasper Kristoffersen, Herlev PC 

Side 2 

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 Udviklings-
konsulenten på: 
Tlf.: 24250633 
E-mail: nuchel@ddbu.dk 
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Indbydelse til trænings/inspirationsseminar i fri 
carambole. 
 
Kurset henvender sig til billardspillere på alle niveauer med 
en passion for de klassiske discipliner.  
Fokus vil være på teknik, spilopbygning og dessinvalg i fri 
carambole. Derudover vil vi komme ind på, hvordan du kan 
optimere din praktiske træning.  
I løbet af kurset vil vi introducere dig for mentaltræning med 
fokus på visualisering og koncentration  
Vi har formået Danmarks største kapacitet i de klassiske di-
scipliner Dan Nielsen til at stå for undervisningen, såvel det 
meste af den praktiske samt den teoretiske træning, mens 
Carsten Niemeier, Gilleleje BK og Tom Pietraszek KBK/BNV 
vil hjælpe til. 
 
Det er vigtigt deltagerne har energi og vilje til at viderebrin-
ge nøglebudskaberne og inspirationen til de lokaler klubber 
og at man har interessen i at videreudvikle sig indenfor de 
klassiske discipliner.  
 
Der er ingen krav til snit eller tidligere erfaring, men vi har af 
praktiske årsager et max deltager antal på 15 spillere. 
 
Dato:  Kurset finder sted lørdag/  
  søndag 9. og 10. juni 2012 
 
Sted:  KBK/BNV’s lokaler, se  
  http://www.kbk-billard.dk 
 
Tid:   Den 9/6 kl. 9.00 –17.00 
  Den 10/6 kl. 9.00—17.00  
 
Overnatning: Du skal selv stå for evt. overnatning i  
  Københavns området.  
 
Forplejning: Vi sørger for morgenmad og frokost begge  
  dage samt forfriskninger i løbet af dagen. 
 
Pris:  300,- per deltager  og dækker al undervis-
  ning inkl. skriftligt materiale, bespisning  
 
Tilmelding: Senest den 1. maj 2012 til: 
  Tom.Pietraszek@nordea.com 
    
Betaling: Beløbet betales kontant ved ankomst 
  Tilmelding er bindende. 
 
 
 
 
 
 

Kurser 

Praktiske  
spørgsmål til: Tom.Pietraszek@nordea.com eller  
  61224670. 
 
Desuden forventer vi du medbringer godt humør samt vilje 
og interesse i at lære.  

Side 3 

Har du en begivenhed som skal i 
vores Nyhedsbrev send den til 

nuchel@ddbu.dk  
Så kommer den med næste gang vi 

udsender  
Deadline den 20. i hver måned 
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Voksne motionister ingen adgang (artikel fra DIF opinion) 

Mange voksne danskere forhindres i at dyrke idræt og motion, fordi det ikke kan svare sig for idrætsforeninger-
ne at tilbyde idræt til voksne. En udskældt regel i Folkeoplysningsloven bevirker, at flere danske kommuner i dag 
straffer idræts- foreningerne økonomisk, når klubberne får medlemmer over 25 år. KL er åben for dialog om-
kring problematikken. 
Af Jacob Bech Andersen 

Voksne danskere bør dyrke motion mindst 30 minutter om 
dagen, lyder anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen. Følger 
man ikke dette gode råd, risikerer man at udvikle fedme, 
livsstilssygdomme og en lang række andre sundhedsproble-
mer. 
 
Men selvom man som voksen motionist  gerne vil gøre noget 
for det personlige kondital, eksempelvis ved at gå til fodbold 
eller håndbold i den lokale idrætsforening, så er det ikke så 
ligetil. I mange tilfælde er det nemlig ikke muligt for den 
enkelte borger at dyrke sin favoritidræt – i hvert fald ikke, 
hvis man er over 25 år. 
 
”Det er muligvis en økonomisk lukrativ regel for kommu-
nerne, men det er en særdeles dårlig regel for Danmarks 
sundhed” 
Næstformand i DIF, Preben Staun 
 
Folkeoplysningsloven er den lov, kommunerne retter sig 
efter, når der blandt andet skal gives tilskud  til  kommunens 
idrætsforeninger. Men en regel i loven betyder, at mange 
sportsklubber dropper at tilbyde idræt for voksne over 25 år. 
Klubberne risikerer  som følge af den udskældte regel - i 
idrætskredse kaldt for ’voksendiskriminationsloven’ - at blive 
trukket  i vigtige økonomiske tilskud til leje af haller og loka-
ler, når klubben får voksne medlemmer. 
 
”I en tid hvor alle taler om sundhed, og danskere i alle aldre 
skal sørge for at dyrke mere motion, er det her en utidssva-
rende regel, som gør vores arbejde med at udvikle idrætstil-
bud til voksne danskere sværere,” siger projektleder i DBU 
Kenneth Rasmussen. 
Han er frontmand på DIF og DBU’s nye udviklingsprojekt 
’Fodbold Fitness’. Konceptet er en millionsatsning  med et 
budget på 4,5 millioner  kroner. Målsætningen er at motive-
re mindst 7.500 danskere inden udgangen af 2013, især de 
travle forældre, som ofte ikke har tid til at dyrke regelmæs-
sig idræt, til at spille motionsfodbold under det nye fleksible 
koncept ’Fodbold Fitness’. I de seneste år har DIF’s forenin-
ger mistet mange voksne medlemmer, og derfor skal 
’Fodbold Fitness’ ses som et af flere bud på at få vendt ud-
viklingen. 
 
SVÆR BEGYNDELSE 
Men ’Fodbold Fitness’ har mødt en udfordring, man ikke 
havde regnet med, fordi flere fodboldklubber har meldt til-
bage til DBU, at man på nuværende tidspunkt ikke kan se 

fordelen i at deltage i projektet, da man frygter at blive ramt 
af kommunernes såkaldte voksendiskrimination. 
 
”Helt konkret hører vi fra en del klubber, at det ganske en-
kelt ikke kan betale sig at have fodboldspillere registreret  i 
klubben, hvis de er over 25 år. Klubberne kan ikke gennem-
skue tilskudsreglerne, og så dropper de at tage imod flere 
voksenmedlemmer i klubben,” siger Kenneth Rasmussen. 
 
Udfordringerne i forhold til voksendiskriminationen bun- der 
i en kompliceret regel for beregning af lokaletilskud. Reglen 
rammer ikke kun fodboldklubber, men mange forskellige 
typer idrætter.  Ifølge Folkeoplysningsloven skal kommunen 
yde lokaletilskud til aktiviteter, der ved- rører børn og unge 
under 25 år, hvorimod loven samtidig siger, at kommunen 
kan yde lokaletilskud til forenings- medlemmer, der er over 
25 år. Det betyder i princippet, at kommenen selv kan be-
stemme, om der skal ydes til- skud til de voksne. 
 
Den virkelige ballade opstår derfor, når kommunerne anven-
der foreningernes samlede alderssammensætning 
 
som grundlag for beregningen af lokaletilskuddet. Reglerne 
kan betyde, at den enkelte forening får reduceret sit lokaltil-
skud, alene fordi man får flere voksenmedlemmer. Mange 
foreninger risikerer dermed at miste vigtige tilskud, hvilket 
ofte får dem til helt at afstå fra at starte aktiviteter for voks-
ne og ældre op. Hvis en klub eksempelvis har to ungdoms-
hold i gymnastik med hver 20 unge medlemmer, der hver 
uge træner to-tre gange, så kan kommunen reducere klub-
bens lokaletilskud, hvis klub- ben samtidig søsætter et zum-
ba-hold for voksne, som måske tilmed bliver så populært, at 
40-50 voksne duk- ker op. Selvom de zumba-dansende moti-
onister  måske kun bruger hallen en enkelt time om ugen, så 
tæller de i den samlede alderssammensætning, og så falder 
hammeren. 
 
RESULTATLØS KAMP 
DIF har gennem flere år kæmpet for at afskaffe den spe- 
cielle regel i Folkeoplysningsloven – senest, da Folke- oplys-
ningsloven skulle revideres tidligere  på året, men foreløbigt 
uden held. 
 
”Man har helt ærligt slet ikke lyst til at have aktive voksne 
ryttere i foreningen” 
Helle Heede, kasserer i Sportsrideklubben Silkeborg 
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”Vores omkring 10.800 idrætsforeninger har gennem de 
seneste tre år mistet  knap 30.000 voksenmedlemmer. Fol-
keoplysningsloven bærer en del af skylden, fordi den forhin-
drer klubberne i at søsætte spændende tilbud, der er mål-
rettet motionister, som er over 25 år.  Det undrer os derfor 
voldsomt, at der er politisk opbakning til denne regel i disse 
år, hvor sundhed er så meget på dagsordenen,” siger DIF’s 
næstformand, Preben Staun. 
 
Han understreger, at man gennem årene har set man- ge 
specielle eksempler i kølvandet på kommunernes voksendis-
krimination. Et af de mest grelle  historier  er fra en rideklub, 
som stort set udelukkende havde ung- domsmedlemmer og 
derfor modtog det højeste lokale- tilskud. På et tidspunkt 
fyldte et af medlemmerne 25 år, og som en meget dårlig 
fødselsdagsgave blev hun kort tid efter bedt om at melde sig 
ud af klubben, fordi det påvirkede klubbens økonomi for 
meget. 
 
I en anden rideklub,  Sportsrideklubben  Silkeborg, har man 
endnu ikke decideret bedt nogle voksne medlemmer om at 
forlade klubben, men kasserer Helle Heede pointerer, at 
loven gør det mere end svært at drive en idrætsforening. 
 
”Man har helt ærligt slet ikke lyst til at have aktive voksne 
ryttere i foreningen, fordi man bliver trukket i sit lokale- til-
skud og mister penge ligeså snart, der er et voksent medlem 
i foreningen, ” siger Helle Heede, der er særdeles utilfreds 
med loven. 
”Ridesport er jo i virkeligheden en sport for alle. Det 
betyder ikke så meget, om du er syv eller 50 år. Du kan sta-
dig ride en tur og faktisk også modtage samme slags træ-
ning, lige meget hvor gammel du er, men det tager kommu-
nen ikke hensyn til,”  siger Helle Heede og fort- sætter: 
 
”Man burde jo motiveres til at have voksne ryttere i stedet 
for det modsatte. Vi skal bruge de ældre som ledere, fri- 
villige og rollemodeller fremover, og derfor giver det her 
ingen mening.” 
 
Hun bakkes op af næstformanden i DIF, Preben Staun. 
 
”Sådanne historier understreger jo situationens alvor. Det er 
muligvis en økonomisk lukrativ regel for kommunerne, men 
det er en særdeles dårlig regel for Danmarks sundhed,” siger 
Preben Staun. Han finder det dog som udgangspunkt i or-
den, at voksne i højere grad end børn og unge selv skal beta-
le for de udgifter, der er forbundet med at dyrke idræt, men 
at foreningerne direkte straffes for at have voksne motioni-
ster i klubben, har han ingen forståelse for. 
 
 
KLAR PRIORITERING 
I KL er chefkonsulent Mogens Karbo fra børne- og kul- tur-
kontoret bekendt med kritikken fra idrætten, men han un-
derstreger, at der er flere måder at vurdere problematikken 

på: 
 
”Den konkrete udmøntning af, hvordan lokaletilskuddet skal 
beregnes for foreninger, der både har medlemmer over og 
under 25 år, kan ske på mange måder, der vil virke forskelligt 
for forskellige foreningstyper og foreninger med forskellig 
alderssammensætning. Vi har i KL tillid til, at kommunerne 
finder fornuftige løsninger, der både er retfærdige og samti-
dig er enkle at administrere for foreningerne.” 
 
Mogens Karbo siger derudover til DIF Opinion, at skulle der 
komme et forslag fra politikerne  på Christiansborg vedrø-
rende en ændring af reglerne, så er KL åbne over for en dia-
log. 
 
”Folkeoplysningsloven indeholder som bekendt en klar prio-
ritering af børn og unge i forhold til voksne, både med hen-
syn til aktivitetstilskud, udlån af kommunale lokaler og loka-
letilskud til private lokaler. En sådan helt overord- net priori-
tering mellem forskellige aldersgrupper er fortrinsvis et 
landspolitisk anliggende og et spørgsmål om, hvordan rege-
ring og Folketing vil prioritere samfundets ressourcer,” siger 
Mogens Karbo. 
 
Folkeoplysningsloven hørte indtil 2011 under Undervisnings-
ministeriet,  men er nu overgået til Kulturministeriet. DIF 
Opinion har henvendt sig til kulturminister Uffe Elbæk, men 
ministeren ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig 
i sagen. 
 
Det vil Socialdemokraternes idræts-  og forebyggelses- ord-
fører, Flemming Møller Mortensen, dog gerne. Han erken-
der, at loven på nogle parametre kan virke uhensigtsmæssig, 
men som tidligere lokalpolitiker i Skørping 
 
Kommune, kender han også til de administrative udfordrin-
ger, kommunerne er udsat for. 
 
”Kommunerne står med en meget stor opgave på hele sund-
heds- og forebyggelsesområdet, og det er klart, at man skal 
have det hele til at hænge sammen. Omvendt bør KL også 
forholde sig til problemet og lytte til foreningers kritikpunk-
ter,” siger Flemming Møller Mortensen. 
 
Men KL sparker jo netop bolden videre til politikerne i Folke-
tinget. Hvordan har du det med det? 
 
”Folkeoplysningsloven er jo, som den ser ud i dag, helt ny, og 
derfor kan vi som udgangspunkt ikke gøre noget på Christi-
ansborg. Men jeg vil gerne tage en diskussion af sagen i ord-
førerkredsen i regeringen, så vi kan danne os et overblik 
over problemstillingen,” lover Flemming Møller Mortensen. 
 
Enhedslistens idrætsordfører Jørgen Arbo-Bæhr vil tage sa-
gen et skridt videre. 
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Side 6 

”Jeg synes, det er fuldstændigt modsætningsfyldt, når alle 
mener, at vi skal gøre, hvad vi kan for at få alle mennesker til 
at dyrke idræt. Det handler jo om at forbedre sundhedstil-
standen. Derfor synes jeg, at loven og kommunernes prakti-
ske udførelse af den står i modsætning til at udvikle idræt 
for alle, så jeg vil tage det op med kul- turministeren,” siger 
Jørgen Arbo-Bæhr. 
 
I forlængelse af sagen har idrætsordføeren nu rejst en række 
uddybende spørgsmål til kulturminister Uffe Elbæk. 

Har du en begivenhed som skal i vores Nyhedsbrev send den til nuchel@ddbu.dk så 
kommer den med næste gang vi udsender .  

Deadline den 20. i hver måned 

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 Udviklings-
konsulenten på: 
Tlf.: 24250633 
E-mail: nuchel@ddbu.dk 
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DIF hjælper foreninger med at rekruttere frivillige 
  
DIF er Danmarks største frivillige organisation med 340.000 
frivillige. Alligevel føler idrætsforeningerne, at deres største 
udfordring er at fastholde og rekruttere frivillige. DIF barsler 
med værktøjer, som kan hjælpe foreningerne. 
  
340.000 er et stort antal frivillige. Men antallet er langt fra 
stort nok, hvis man spørger DIF’s medlemsforeninger. Det 
har Idrættens Analyseinstitut (Idan) gjort, og konklusionen 
fra 5.203 idrætsforeninger er, at hverken skrantende økono-
mi eller mangel på faciliteter er idrætsforeningernes største 
udfordring. Det er derimod rekruttering og fastholdelse af 
frivillige. Og det er et paradoks, for der har aldrig været flere 
frivillige i DIF-idrætten, end der er i dag. Arbejdsopgaverne 
er imidlertid blevet større, hvilket udgør en af hovedårsager-
ne til, at foreninger angiver frivilligheden som deres største 
problem.  
 
En af Idans anbefalinger er, at idrætsforeningerne skal lave 
frivillighedsstrategier for at fastholde og rekruttere frivillige. 
Det behøver ikke at være store strategier, men fx helt bana-
le beskrivelser af ansvarsområder. Kun ni procent af DIF-
foreningerne har en frivillighedsstrategi. Men de oplever til 
gengæld, at strategien har en positiv effekt med flere frivilli-
ge til følge.   
 
”Det ligger i frivillighedens natur, at der ikke udarbejdes 
store forkromede strategier. Men mindre kan også gøre det, 
og det er bemærkelsesværdigt, at de foreninger, som laver 
en plan for de frivillige, har succes. Derfor vil vi i DIF komme 
med nogle værktøjer og rådgivningsmaterialer, som gør det 
nemmere for foreningerne at lave strategier”, siger Niels 
Nygaard og fortsætter:  
 
”Den organiserede idræt kan ikke løfte opgaven med de 
manglende frivillige alene. Vi vil derfor gerne se udstrakte 
hænder fra kommunerne, for det er i samarbejdet mellem 
den enkelte kommune og de lokale foreninger, at de gode 
idéer og løsningsmodeller opstår. Skanderborg er et godt 
eksempel. Her har kommunen og det lokale idrætssamvirke 
hjulpet de lokale idrætsforeninger med at udvikle og imple-
mentere frivillighedsstrategier. Det er et godt eksempel til 
efterfølgelse for andre kommuner, lyder Niels Nygaards 
opfordring. 
 
Idans rapport peger også på, at der ligger store potentialer i 
seniorerne. Mange frygter, at frivilligt arbejde vil forsvinde 
med de ældre generationer, men Idan peger på, at man skal 
se potentiale i stedet for uheldig udvikling i at tilknytte folk 
over 60 år. Seniorerne løfter ofte de tungere bestyrelses- og 
kassererposter, og så skaber de liv i foreningen og igang-
sætter sociale aktiviteter til glæde for både foreningens yng-

Nyheder fra DIF 

re frivillige og medlemmer. 
 
Læs hele Idans rapport på www.idan.dk. Undersøgelsen er 
muliggjort via en donation fra Tuborgfondet. 
 
Yderligere kommentarer: 
Niels Nygaard, formand for DIF: 20 73 71 12 
Morten Mølholm Hansen, udviklingschef i DIF: 21 66 37 74 

Har du en begivenhed som skal i 
vores Nyhedsbrev send den til 

nuchel@ddbu.dk  
Så kommer den med næste gang vi 

udsender  
Deadline den 20. i hver måned 

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 Udviklings-
konsulenten på: 
Tlf.: 24250633 
E-mail: nuchel@ddbu.dk 



Nyhedsbrev fra DDBU  

Side 8 

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 
Februar  
  4/2   DM Finale. Elitedivision 3-bande  Bristol 
  6/2   Klubbesøg    Børkop 
  27/2   Klubbesøg    Hvalsø 
 
Marts  10-11   Regionsfinaler. Poolcup   Århus/Esbjerg/Odense/Herlev 
 
April  13   DDBU bestyrelsesmøde   Korsør 
  20-22   DM Keglebillard, mænd og kvinder  Asaa 
 
Maj 
 
Juni  8/6   DDBU bestyrelsesmøde   Fredericia 
  9/6   DDBU Årsmøde    Fredericia 
  9-10   Kursus i fri carambole   KBK 
 

Planlagte møder og aktiviteter 

Har du en begivenhed som skal i vores kalender  send den til nuchel@ddbu.dk så kom-
mer 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 
   
KASSERER 
Pia Thybo 
Telefon:20400912  
E-mail: pia.thybo@ddbu.dk 
  
ELITEUDVALGSFORMAND 
Jan Mortensen 
Telefon: 40954246 
E-mail: mortensen_nyborg@mortensen.mail.dk 
 
TURNERINGSUDVALGSFORMAND 
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-admin.dk 

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  

DDBU’s bestyrelse 
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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 

DDBU’s sekretariat  


