
KOMMENTARER FRA DIALOGMØDERNE 2020 

 

Hjørring, Aars, BK Frem, Nykøbing F, Idrættens Hus, Bristol Odense 

 

Præsentation af DDBU´s nye medarbejder Rune Kampe. 

Formand, Torsten Danielsson forelagde klubberne ”DDBU MOD NYE TIDER” (vedhæftet) 

DDBU´s fremtidsplaner, ny bestyrelsessammensætning, projekt ungdom med Lasse Højstrup ”gymnastik for 
hjernen” blev godt modtaget, indbydelse til projekt ungdom udsendes i løbet af marts måned. 

Der findes ca. 1000 ungdoms klubber, alle med pool borde, planen er at få så mange etableret som muligt. 

Der blev fortalt om DIF´s foreningspulje, hvor mange billardklubber allerede har fået del i puljen, der kan 
søges igen fra 1. marts 2020 

Udover DIF´s foreningspuljer findes der flere fonde der vil være tilegnet billardsporten, f.eks. Velux Fonden, 
Novo Nordisk Fond, Nordania Pension Fond, Nordea Fonden, Fynske Bank fond, DDBU laver en samlet 
fondsliste. 

 

Kommentarer til/fra turneringsudvalget: 

Følgende vil blive ændret, - snitsum i serie 1 og 2 og med fri tilmelding i 3. div. 

Ændring af øvre snitgrænse i oldboys, og seniorcupperne 

Der åbnes op for dobbelt licens, så alle kan spille holdkampe i alle de klubber der vil være ønskeligt, det vil 
som tidligere koste 250 kr.  for hver dobbeltlicens der udstedet, ønskes en spiller at spille i flere klubber vil 
hver af de respektive klubber bliver opkrævet betaling for dobbeltlicens. 

Der bliver arbejdet på at få tour skemaerne online. 

Præmiesum til seniorcup burde gradueres efter antal tilmeldinger – (tages med på TU-mødet) 

 

Kommentarer/forslag/ideer fra de deltagende klubber: 

Spillerinfo: - Forslag om at det KUN er spillere der har et login der kan se spillerinfo, - d.v.s. personer udefra, 
f.eks. jobcenter, kommuner m.m. ikke kan se bl.a. spillerbog. 

Gode ideer til aktiviteter i klubberne: 

• Spis sammen aften, hvor hvert medlem kan ta´ en ikke billardspiller med som gæst 

• Bankospil 

• Ta´ chancer 

• Lad være at være tilfreds. 

• Alle klubbens bestyrelsesmedlemmer skal have et ansvar 

• Ikke en formiddags og en aften klub – men EN samlet klub 

• PR, lokalavis, FB, Instagram, hjemmeside, YouTube 



• Firmaturnering, - kun én aktiv på hvert hold (Aars har tjent 30.000 kr. på sådan et 
arrangement) 

• Ta´ kontakt til f.eks. specialskoler, socialt udsatte   

• Èn dags events, - Arden inviterede via FB til en sko´mar turnering, med plads til 48 hold, 
lynhurtigt optaget med hold også fra Sjælland, hvis alle i klubben går aktiv ind for et 
arrangement, vil det helt sikkert lykkedes, og med en pæn omsætning. 

• Kontakt ældresagen 

• Åbent hus arrangement 

• Folder der uddeles til konfirmander med x antal mdr. gratis medlems skab 

• Opret en idebank 

• Opret et forum på billardresultater.dk hvor klubber kan udveksle erfaringer, 
problemløsninger, ideer m.m. 

• F.eks. en fonds oversigt på DDBU´s hjemmeside 

• Foreningens dag, - hvor Søgaard har udlånt borde. 

• Alle nye medlemmer  

• Streaming er med til at udbrede sporten, så er man til stede må du streames uden af blive 
spurgt. 

• Det ville være langt det bedste med kun én slags borde, og begynde at spille carambole-
kegler igen. 

• Via annoncer og firmasport har en klub fået 10 nye medlemmer 

• En klub ønsker ikke ældresagen og firmasport ind i klubben, det slider på materialet. 

• Der burde slås hårdere ned på spillere der ikke overholde reglen om klubdragt. – Nogle 
mente det kunne klares indbyrdes, og for øvrigt er det op til klubledelsen at sørge for at 
spillerne overholder diverse regler. 

• Opfordring til at tjekke datoplaner inden tilmeldingen, så sammenfald kan undgås. 

• Kvalitetstid – kom i klubben med børn, børnebørn, oldebørn. 

• FB opslag, sørg for at så mange som muligt trykker på interesseret, deler, like m.m. så 
opslaget og klubben bliver udbredt 

• En klub har fået 19 nye medlemmer på 3 år ved åbent hus arrangement, sociale aktiviteter 
som ølsmagning, grill aften, rafle turnering, sko´mar turnering m.m. – men det kræver 
ildsjæle i klubberne. 

• Unge bliver sat på hold straks de melder sig ind. 
 

 

 

Hanne Rasmussen 

Referent 


