
Ny formand og nye visioner for dansk billard 

 

Jeg vil indlede denne artikel med at takke for valget og takke for tilliden, 

da jeg på Årsmødet d. 6. juni 2015 blev valgt af forsamlingen til ny 

formand for Den Danske Billard Union. 

Tak også for de positive tilbagemeldinger jeg bliver mødt med i Billard -

Danmark efter formandsvalget. 

Må jeg ligeledes her benytte lejligheden til at takke den afgående formand 

Henning Bay Schultz for hans arbejde for unionen igennem flere år. 

Kære Henning, god vind fremover. 

 

Det er min intention og ambition som DDBU formand, at være en 

samlende og synlig ledelsesperson, samt være DDBU frontfiguren som er 

dynamisk, udviklingsorienteret og visionær. 

 

Jeg skal ydmyg og uhøjtidelig forsøge på at udvise dette i mit lederskab i 

DDBU, og så må Billard - Danmark kritisk bedømme mig på det. 

 

Som DDBU formand vil mit ledelsesmæssige fokus være på den 

strategiske bane, på praktisk udfoldelse af strategiplanen og på DDBU 

organisationen, såvel kortsigtet som langsigtet. 

 

Jeg vil ligeledes have et stort ledelsesmæssigt fokus på 

organisationskulturen i DDBU og på de værdier som er synlige og som bør 

være de fremhævende i DDBU organisationen. 

 

Min overordnede vision for DDBU er: Billard skal være en synlig 

sportsgren i samfundslivet og en populær folkesport i Danmark. 

 



Denne vision vil være et af styringsredskaberne for mig i mit formandskab. 

 

En anden vision jeg vil arbejde med er, at dansk billard skal eksponeres i 

de billedlige medier. 

For at efterleve denne vision vil det kræve et andet samarbejdsgrundlag 

end det nuværende med TV kanalerne DR, TV 2, TV 3 og DK 4. 

Det vil endvidere kræve et mere udfarende DDBU med billardevents, med 

interessante TV koncepter og med billardturneringer af international 

standard. 

 

Jeg vil derfor efter sommerferien, sammen med generalsekretæren og 

mulige andre, gå i gang med et større lobby- og kontaktarbejde over for 

TV kanalerne. 

Der skal laves relationsarbejde til sportsredaktører og til kontaktpersoner 

på TV kanalerne og der skal etableres mødeforum. 

Sammen med den øvrige bestyrelse og gode ildsjæle i dansk billard, vil jeg 

medvirke til at søge at udvikle events, aktiviteter, koncepter og 

billardturneringer, som er attraktiv TV- og sportsunderholdning for de 

danske TV kanaler og som kan streames ud på Internettet via vores eget 

udstyr. 

 

En tredje vision jeg vil arbejde med vil være at styrke kommunikationen i 

DDBU organisationen. 

Det vil jeg blandt andet gøre ved fremadrettet at have en fast klumme i 

DDBU Nyhedsbrev, som jeg vil bruge til åbenhed, information, 

kommunikation og synlighed omkring arbejdet i DDBU organisationen, 

samt bruge til at invitere til dialog, debat og en konstruktiv tilgang til at 

videreudvikle DDBU og dansk billard. 

Jeg vil også styrke kommunikationen igennem dialog med klubformænd, 

klubbestyrelser og ildsjæle, samt ved et antal klubbesøg om året over hele 



landet, hvor jeg vil søge at inddrage udviklingskonsulenten og 

generalsekretæren i dette tiltag. 

Jeg vil styrke kommunikationen ved at have det som et indsatsområde med 

særlig fokus i DDBU organisationens virke. 

Jeg vil styrke kommunikationen ved fremadrettet at være aktiv med indlæg 

på Facebook og ved at kommentere på indlæg fra medlemsskaren. 

Jeg håber at andre bestyrelsesmedlemmer vil være aktivt kommunikerende 

på de sociale medier. 

Som jeg sagde i min tiltrædelsestale til Årsmødet, så vil jeg efter 

sommerferien indkalde til et temamøde omkring dansk billards fremtid. 

Det vil højst sandsynligt blive en møderamme med et panel af mennesker 

med berøring til dansk billard, som giver deres input på, hvor dansk billard 

skal hen i de kommende år. 

Der vil fra min side blive lagt op til et inspirations- og debatmøde. 

 

Kommunikation i DDBU organisationen kunne også styrkes igennem 

årlige temamøder i forbindelse med Årsmødet. 

Man kunne lave rammen om ved Årsmødet. 

F.eks. kunne Årsmødedagen begynde med et 2 timers temamøde med et 

interessant, relevant og inspirerende emne, hvorefter man havde frokost og 

sluttede af med at holde Årsmødet som vi kender dags dato. 

Muligvis ville dette også betyde, at flere delegerede mødte frem til 

Årsmødet, fordi der var noget spændende at komme efter 

kommunikations- og informationsmæssigt. 

 

En fjerde vision jeg har, er, at kraftcentrene landet over skal mere på banen 

og de skal være med at løfte opgaven omkring instruktion, særlige 

aktiviteter, træningssamlinger og synliggøre mangfoldigheden i dansk 

billard. 



Det er mit håb, at progressive kraftcentre, progressive kræfter og 

progressive klubformænd vil være med til at løfte udviklingsarbejde og 

aktivitetsinitiativer, fordi det giver mening for dem og fordi de godt kan se, 

at det ikke alene er DDBU bestyrelsen, som skal være katalysatoren og 

lokomotivet med visioner, idéer og konkrete handletiltag. 

Hvis det så i praksis f.eks. betyder, at der skal lægges noget økonomi ud til 

kraftcentrene for at motivere, understøtte og etablere billardaktiviteter, 

som eksempelvis Master Class, opvisningskampe med internationale 

stjerner, Dinner billard arrangement med mestermøde og interessante 

turneringer, så må vi i DDBU kigge på det og eventuelt opbygge 

koncepter, som er tilpasset det enkelte kraftcenter og den billarddisciplin 

som kraftcentret har som sportslig kernekompetence. 

Her har jeg en forventning om at gode kræfter i dansk billard byder ind 

med noget, og at vi kan etablere samarbejdsforhold som er fremmende for 

billardaktiviteter og udviklingen af dansk billard i de kommende år. 

En femte vision jeg vil arbejde med er, at dansk billard og dermed ment 

DDBU, minimum én gang om året er arrangør for en international 

turnering. 

Det kan godt være, at det organisatorisk først er muligt om 1-2 år, og at det 

er forbundet med nogle udfordringer. 

Men jeg ser her som DDBU formand med mulighedernes briller og ikke 

med de negative briller på. 

Jeg vil godt have lov til at sætte barren for ambitionsniveauet lidt højt. 

I DDBU organisationen er der mange gode kræfter inden for disciplinerne 

3-bande, International 5-kegle, snooker og pool, og vi har nogle 

perspektiver i at kunne etablere turneringer med international snit. 



Ikke alene kan det være med til at udvikle og motivere vores spillere og 

talenter, det kan også være med til at styrke dansk billard internationalt og 

styrke os i relation til samarbejdet med andre lande og andre forbund. 

Det kan være med til at sætte dansk billard tilbage på det internationale 

landkort, vi var på i slutningen af 1980érne og i begyndelsen af 1990érne, 

hvor andre lande og forbund kiggede på vores Grand Prix turneringer, 

vores European Masters og vores VM i Biathlon for at indhente inspiration 

og organisatorisk viden. 

Skal vi lave store internationale turneringer kræver det bl.a. logistisk 

planlægning i stor stil og det kræver at vores apparat i DDBU er gearet til 

at gennemføre en krævende og økonomisk udgiftstung turneringsafvikling. 

Det kræver hjælp fra frivillige og det kræver sponsorsamarbejde. 

 

Jeg vil arbejde aktivt for som DDBU formand, at vi inden for en 

forholdsvis kort tidshorisont får etableret en international billardturnering, 

som medvirker til at synliggøre os nationalt og internationalt. 

Dansk billard skal have genskabt tidligere tiders gode renommé og image, 

og dansk billard skal sørge for at være i løbende udvikling og i en 

medlemstilgang. 

Det er nu engang bedre og mere positivt end at være under afvikling. 

 

Disse forbedringer skabes ikke ved at vi accepterer, at status quo for dansk 

billard er ok, og at status quo er den standard for DDBU vi ønsker. 

Det være sig forhold gældende omkring aktivitetsniveau, medlemstal, 

elite- og breddearbejde, kommunikationsforhold, ledelsesforhold, 

rekruttering, klubforhold og samarbejdsforhold i og til unionen. 

Kære gode venner i det danske billardlandskab, det er mit ansvar som 

formand for DDBU, at sikre en udvikling i DDBU organisationen som 



fremtidssikrer unionens berettigelse i det danske idrætsliv og som styrker 

aktivitets- og medlemsudviklingen i DDBU og i de danske billardklubber. 

Det er ligeledes mit ansvar, at vi har en god administration og en god 

organisation. 

Jeg vil forsøge at være DDBU formand af gavn og navn, og jeg kan 

forsikre Dansk - Billard om, at der blæser nye vinde. 

Jeg ser frem til at vi i samarbejde, i dialog og i fællesskab - kan 

videreudvikle historien om Den Danske Billard Union i de kommende år. 

Velkommen om bord på DDBU toget og nyd udsigten på den tur vi skal til 

at foretage! 

Rigtig god sommer til alle medlemmer i Den Danske Billard Union! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Flemming Busk Knudsen 

Formand for DDBU 

  

 

 

 


