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Billard i verdensklasse i Grøndal Multicenter !

Verdens- og Europamesteren Torbjørn Blomdahl i Danmark

Den Danske Billard Union og Billard Kraftcenterklub KBK/BNV inviterer til opvisningskamp i 3-
bande carambole og til billardevent i København:

”Nordisk mestermøde i 3-bande carambole” – tirsdag d. 26. januar 2016 kl.19.00 i
KBK/BNV – Grøndal Multicenter, København NV.

Torbjørn Blomdahl vs. Brian Zola Hansen

Verdensranglistens nr. 1 - imod den regerende Danmarksmester og regerende Nordiske mester –

til en billarddyst på dansk grund til 50 point.

Vi ses til billard på top niveau !

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen Christian Andersen
Formand for Den Danske Billard Union Formand for Billardklubben KBK/BNV

Husk
Tilmelding til Billardens Dag senest den 25. januar
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Nyt fra DDBU: Ny økonomisk støttestruktur i DIF

I DIF, har man siden Årsmødet 2015, været i gang

med en arbejdsproces omkring en ny økonomisk

støttestruktur med hovedformålet – at skabe mere

idræt for pengene !

Man har nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde med at

få levet et udkast til en ny økonomisk støttestruktur. De

har fået til opgave at skabe en ny og fleksibel økonomisk

støttestruktur, som tager hensyn til specialforbundenes

forskelligheder og som tager udgangspunkt i realisere

det politiske program i DIF.

Arbejdsgruppen består af ni specialforbundsformænd og

tre bestyrelsesmedlemmer fra DIF.

DDBU har været til møder i DIF omkring økonomisk

støttestruktur, og senest her i december deltog jeg i DIF

dialogmøde omkring ny økonomisk støttestruktur.

Her skulle vi diskutere et udkast fra arbejdsgruppen til

en ny økonomisk støttestruktur i DIF-idrætten.

Udkastet blev generelt godt modtaget af

specialforbundene, og arbejdsgruppen har fået mandat

til at arbejde videre med forslaget til DIF

Toplederseminar d. 8-9. januar 2016.

Udkastet omkring støttestrukturen kører på 3

støtteområder (grundstøtte, strategisk støtte og

initiativstøtte), og er tænkt som en erstatning for den

nuværende med 5 støtteområder (Fordelingsnøgle:

grundtilskud, Fordelingsnøgle: aktivitetsbestemte

tilskud, konsulentordning, udviklingspulje og

international støtte).

Tanken er, at den nye støttestruktur skal træde i kraft fra

januar 2017.

Men i 2017 og i 2018 jf. udkastet, er alle specialforbund

garanteret minimum 90 procent af de penge, de i 2016

vil få igennem den nuværende fordelingsnøgle/

økonomiske støtteordning.

I den nye økonomiske støttestruktur, som der lægges op

til i udkastet, der er det primære formål, at få

forbundene til at arbejde mere med strategisk udvikling

af deres idrætsgren.

Med udkastet til ny økonomisk støttestruktur i DIF, er

der lagt op til ændrede fordelingskriterier. 40 procent af

de samlede støttemidler går til grundstøtten, 52, 5

procent fordeles gennem den strategiske støtte og de

sidste 7,5 procent indgår i en initiativstøtte, som alle

specialforbund løbende har mulighed for at søge.

Kort fortalt, DIFs fremadrettede økonomiske

støttestruktur er baseret på to ben.

Det ene ben sikrer en grundlæggende støtte, og det

andet ben skal sikrer en udvikling.

Den strategiske støtte er tænkt som fireårig.

Ifølge arbejdsgruppen, så tager dette udkast til en ny

økonomisk støttestruktur højde for, at det i forbundene

er nødvendigt med et grundlæggende fundament til

basisaktiviteter.

Samtidig sikres det, at alle forbund og DIF centralt kan

arbejde målrettet og strategisk med såvel udviklingen af

de enkelte idrætter, som med realiseringen af de



idrætspolitiske målsætninger i det nuværende og i

de kommende politiske programmer for DIF.

For DDBU er det vigtigt, at vi deltager i DIF

dialogmøder omkring den nye økonomiske

støttestruktur, samt at vi er i en åben og

konstruktiv dialog med andre specialforbund/DIF

omkring udkast, forslag, holdninger og ny

økonomisk støttestruktur.

For DDBU er det ligeledes vigtigt, at vi lander en

ny økonomisk støttestruktur i DIF, som har gode

perspektiver for videreudviklingen af dansk billard

og for gennemførelse af vores strategiplaner/

visioner, samt for videreudviklingen af drifts- og

administrationsforhold i DDBU.

Det arbejder vi med, og for i DDBU.

Der skal vedtages en ny økonomisk støttestruktur i

DIF op til sommeren 2016.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen

Formand for Den Danske Billard Union
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Nyt fra DDBU: DDBU og nationalt elitesportscenter (NEC)
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Visionen omkring at skabe et nationalt
elitesportscenter går nu ind i en mere konkret
fase.

Hvor er DDBU henne her ?

Som flere af medlemmerne i DDBU sikkert er klar over,
så har Team Danmark og DIF en vision om, at skabe et
nationalt elitesportscenter (NEC), som skal gøre en
forskel for at opnå succés i international elitesport.

Der er blevet udarbejdet en rapport, der beskriver, at en
bred vifte af sportsgrene vil kunne få stort udbytte af et
nationalt elitesportscenter

DIF og Team Danmark har på et fælles bestyrelsesmøde i
efteråret 2015 vedtaget at tage næste skridt, at
iværksætte et såkaldt forprojekt, som på baggrund af en
kvalativ analyse af specialforbundenes behov skal
beskrive, hvordan et elitesportscenter vil kunne
etableres i praksis.

Forprojektet skal bl.a. indeholde forslag til krav og
specifikationer i forhold til de fysiske/funktionelle behov,
de sociale behov, bymæssige behov og læringsmæssige
behov. Lige som det skal beskrive og forholde sig til de
geografiske muligheder for placeringen af et nationalt
elitesportscenter.

DIF og Team Danmark har indgået samarbejde med
arkitektfirmaet Juul og Frost, som er tovholder på
procesarbejde med forprojekt og med
behovskortlægningen fra de specialforbund der ønsker
at være med indover NEC projektet.

DDBU vil gerne være med i NEC projektet og i
forprojektet, og vi har derfor meldt ud til Team
Danmark/DIF, at vi ønsker at være medinddraget i NEC
projektet.

Jf. værdierne: åbenhed, information og engagement, så
vil jeg her i dette indlæg beskrive lidt om, hvad DDBU i et
flere sider langt svar til behovskortlægningsspørgsmål til
forprojektet omkring NEC projektet, har sendt som
DDBU respons til tilstedeværelse og deltagelse i NEC.

Det er Den Danske Billard Unions vurdering, at der er
brug for et NEC i Danmark, da det ikke bare kan styrke
det enkelte forbunds elitearbejde, men dansk
elitearbejde i det hele taget.
Med et NEC er der større muligheder for
partnerskabsaftaler og for en positiv synergieffekt ved
samarbejde forbund imellem

DDBU ser nogle muligheder i at placere sekretariatet på
samme sted som NEC, da det kan være en fordel for
DDBU, at have administration og elitetræningscenter
samme sted.

Hvad angår specialtræningsfaciliteter, så har DDBU
fremsendt svarforslag til forprojektet omkring et
elitetræningscenterlokaler på et stort antal m2, hvor der
kan opstilles 8 helmatch billardborde og 2 borde til hver
af følgende billarddiscipliner: Snooker, Pool, Carambole
og Kegler.

Vi ønsker et elitetræningslokale opdelt i 4 sektioner og
med skydedøre med glas i, så man kan rumopdele og
lave lokaleafskærmning efter behov, men også være et
helt åbent plan.

DDBU ønsker ligeledes, at der skal være videofaciliteter i
lokalet og kameraløsninger over hvert bord til
instruktions- og analyseforhold ved træningssamlinger,
samt være plads til et depotrum og et videooptagerum.

Sammen med træningslokalet er der også behov for
servicefaciliteter, og her har DDBU budt ind med
behovsforslag omkring et mødelokale på 50 m2 med
Smartboard til spil- og performanceanalyse og til
træningssamlinger, samt til supplerende undervisning.

Herudover kontorfaciliteter på 100 m2 til
kontorpersonale, til administration, til data- og
papiropbevaring og til brug for møder.
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Køkkenfaciliteter på 20 m2 i nærheden af
kontorfaciliteter og mødelokale, samt et hvilerum på 30
m2 med sofaer og TV, som bruges til restitution, hvile,
refleksion og afslapning.

DDBU har derudover i sit svar på
behovskortlægningsspørgsmål til NEC forprojektet
anført flere vurderinger, ønsker, behov, udfordringer og
muligheder til forhold vedrørende bofaciliteter,
samarbejde, tidsoptimering, transparans,
bygningsmæssige behov, mødesteder og fleksibilitet i
NEC, sociale behov, partnerskaber, bymæssige behov og
lærings/træningsmæssige behov.

I februar 2016 vil Team Danmark og DIF`s bestyrelser
drøfte de første konklusioner fra forprojektet, som skal
være endeligt færdigt i september 2016.

NEC projektet vil DDBU oplyse mere om i løbet af 2016.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen
Formand for Den Danske Billard Union

Regional møder
Møderne afholdes følgende steder:

Mandag den 01. febr. 2016 Kl. 17.30 – 19.30
Aars Billard Klub Nibevej 1B, 9600 Aars

Tirsdag den 02. febr. 2016 kl. 17.30 – 19.30
Billardklubben Frem Brostræde 3-5, 6000 Kolding

Mandag den 08. febr. 2016 kl. 17.30 – 19.30
Idrættens Hus, 2605 Brøndby

Tirsdag den 09. febr. 2016 kl. 17.30 – 19.30
Sakskøbing Billard Klub
Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing

DDBU er vært ved kaffe og brød.

Foreløbige punkter til dagsorden:
1. Velkomst
2. Nyt fra DDBU v/DDBU ́s forretningsudvalg
3. Turneringsudvalget ved Jan Mortensen
4. Aktivitetsudvalget/info fra DIF ved Niels Nüchel
5. Evt.

Tilmelding med oplysning om antal deltagere og hvilket
mødested der ønskes benyttet skal senest den 25. januar
2016 sendes til:

DEN DANSKE BILLARD UNION
Hanne Rasmussen

Nordlundvej 124, 7330 Brande
tlf. 971812929 – 21729090
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Begynderinstruktion
Er du ny billardspiller. Har du et snit mellem 0-5. Så er tilbuddet her
Fredag den 29. januar kl. 17.00 - 20.00 i Sakskøbing BK’s lokaler
Instruktører: DDBU instruktører
Pris: 100,- kr. Betales ved ankomst

Instruktion for let øvede. Snit 5-10
Hvad skal jeg træne ? Hvordan bliver jeg dygtigere?
Træningstilrettelæggelse. Træningsøvelser. Pindespil. Stødteknik
Tirsdag den 12. februar kl. 17.00– 20.00 i Sakskøbing BK’s lokaler
Instruktører: DDBU instruktører
Pris: 100,- kr. Betales ved ankomst

Billardkraftcenter Sakskøbing indbyder til følgende kurser

Instruktion i 5-kegler
En introduktion til 5-kegler
Hvad skal jeg træne ? Hvordan bliver jeg dygtigere?
Fredag den 26. februar kl. 17.00 -20.00 i Sakskøbing BK’s lokaler
Instruktører: Rene L. Andersen , BK Højen
Pris: 100,- kr. Betales ved ankomst

Instruktion i fri carambole
Den danske mester Anders Henriksen kommer og deler ud af sin viden.
Giver tips til træning m.m.
Fredag den 11. marts kl. 17.00-20.00 i Sakskøbing BK’s lokaler
Pris: 100,- kr. Betales ved ankomst

Tilmelding til kurserne skal ske til:

Torben Pedersen på e-mail: torben.p@mail.tele.dk

Tilmeldingfrist til kurserne er 8 dage før kursusdato



DEN DANSKE BILLARD UNION
THE DANISH BILLIARD FEDERATION

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20· DK-2605 Brøndby
Telefon:  +45 43 26 26 26 · E-mail:  ddbu@ddbu.dk 
Spar Nord Reg. Nr. 9219 · Kontonr.456-52-27365

www.ddbu.dk

BILLARDENS DAG I DANMARK

Formålet er en fælles temadag i DDBU organisationen, hvor der er fokus på  
synliggørelse af billardsporten, fokus på klub- og foreningslivet i DDBU, fokus på en  

variation af klubaktiviteter og fokus på rekruttering/fastholdelse af medlemmer.

Formålet er at etablere en tradition á la Skolernes Motionsdag, som hvert år  
synliggøre billardsporten og billardklubberne, samt omhandler idræt og foreningsliv.

BILLARDENS DAG skal DDBU bruge som en fælles temadag til at bidrage  
med kendskabet til billard og synliggørelse af billard/DDBU.

BILLARDENS DAG er ligeledes et eksempel på, hvordan DDBU og klubber  
kan bruge hinanden til at skabe synliggørelse om billardsporten.

BILLARDENS DAG skal også bruges overfor presse og billedmedier,  
til at profilere og markere dansk billard.

Turneringssekretariat Region Øst
Tlf.: +4543262083

kj@ddbu.dk

Turneringssekretariat Region Vest
Tlf.: +4597182929
hanne@ddbu.dk

Udviklingskonsulent
Tlf.:+4524250633
nuchel@ddbu.dk

Nyt fra DDBU: Billardens dag
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PLANLÆGNING:
BILLARDENS DAG er planlagt til at afholdes – mandag d. 15. februar 2016.

Ved at lægge det i starten af året, i Vinterferien i uge 7 og på en hverdagsaften, 
er der muligvis større muligheder for at profilere arrangementet i klubberne,  

i lokalområde og i forskellige medier, samt få involveret forskellige  
aldersgrupper og forskellige målgrupper.

Der er måske også mulighed for at udvikle tiltaget og lade aktiviteterne i klubberne  
blive mere varieret og mere mangfoldige, og opbygge en niche i dansk idræt,  

hvis BILLARDENS DAG søges branded fremadrettet, som mandag i uge 7.

Tidsrammen kunne f.eks. være kl.18-21, og i løbet af  
aftenen foregår der forskellige aktiviteter rundt om i klubberne.

Aktiviteterne planlægges ude i klubber eller i et samarbejde med DDBU.
Der laves en fælles plakatskabelon, som bruges af klubberne og DDBU til  

atprofilere og eksponere BILLARDENS DAG. Plakaten laves af DDBU.

Turneringssekretariat Region Øst
Tlf.: +4543262083

kj@ddbu.dk

Turneringssekretariat Region Vest
Tlf.: +4597182929
hanne@ddbu.dk

Udviklingskonsulent
Tlf.:+4524250633
nuchel@ddbu.dk

Nyt fra DDBU: Billardens dag
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Turneringssekretariat Region Øst
Tlf.: +4543262083

kj@ddbu.dk

Turneringssekretariat Region Vest
Tlf.: +4597182929
hanne@ddbu.dk

Udviklingskonsulent
Tlf.:+4524250633
nuchel@ddbu.dk

AKTIVITETER:
Her er efterfølgende nogle eksempler og inputs på  

aktiviteter i klubberne, der kan foregå på BILLARDENS DAG:

Opvisningskamp

Skomagerturnering

”Åbent Hus” arrangement – Kend din billardklub i byen

Opstilling af billardbord i indkøbscenter

Skoleturneringsafslutning / Skoleturnering

”Tag et familiemedlem med i klubben ” 

Opvisning i kunststød

Instruktion for nysgerrige

Marathonbillard

”Vinter grill” i klubben

5 sjove spil på et billardbord

Billard og banko

Landskamp Danmark mod Sverige

Træningskamp imellem Elitedivisionshold hos en tredje part

Sponsorarrangement 

Billardudstyrsaften i klubben med en billardleverandør

Samarbejde med f.eks. Hjerteforeningen, Hospitalsklovne,  
Muskelsvindsforeningen, SIND m.m. omkring donationsarrangement –  

som f.eks. 10 eller 25 øre pr. væltet kegle eller pr. scoret point.

Lav arrangement for EGU elever eller for børn og unge i fritids-,  
junior- og ungdomsklub

Master Class med en topspiller

DDBU håber, at alle danske klubber bakker op omkring tiltaget, og at klubberne 
vil påtage sig opgaven med at lave aktiviteter i klubberne den pågældende dag.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen
Formand for DDBU

Nyt fra DDBU: Billardens dag
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VELKOMMEN TIL BILLARDENS DAG  
DEN 15. FEBRUAR 2016 

Tilmelding bedes indsendt via mail til DDBU’s sekretariat:

ddbu@ddbu.dk

Angiv hvilke aktiviteter I som arrangør ønsker at gennemføre.  
Klubberne er naturligvis velkomne til at igangsætte andre  

aktiviteter end de foreslåede.

Kontakt DDBU om levering af plakater og foldere m.v.

SENESTE TILMELDINGSDATO ER: 
Mandag den 25. januar 2016

Turneringssekretariat Region Øst
Tlf.: +4543262083

kj@ddbu.dk

Turneringssekretariat Region Vest
Tlf.: +4597182929
hanne@ddbu.dk

Udviklingskonsulent
Tlf.:+4524250633
nuchel@ddbu.dk

NORDIC CHAMPIONSHIP

AUGUST 29-30
2015

2015

2015
AUGUST 29-30

3-CUSHION

NORDIC 
CHAMPIONSHIP
3-CUSHION
AUGUST 29-30
2015

3-CUSHION

Nyt fra DDBU: Billardens dag
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Deltagerne blev inddelt i to puljer af syv spillere. Puljerne blev sammensat via lodtrækning på spilledagen.

RØD PULJE:

Sten Josephsen, Slagelse BK

Lars Pedersen, Greve BK

Gert Lindegaard, Greve BK

John Rasmussen, BK Keglen Høng

Palle Madsen, Greve BK

Thomas Larsen, Vejby BK

Niels O. Hansen, Greve BK

Slutstilling:

K V T Score Kvotient
Thomas Larsen 6 5 1 574-348 1.64 5

Lars Pedersen 6 4 2 554-378 1.46 4

Sten Josephsen 6 4 2 506-444 1.13 4

Gert Lindegaard 6 4 2 474-484 0.97 4

Palle Madsen 6 2 4 426-464 0.91 2

Niels O. Hansen 6 2 4 440-534 0.82 2

John Rasmussen 6 0 6 278-600 0.46 0

SORT PULJE:

Peter Aaberg, Gentofte BK

Lars Øder, Vejby BK

Niels Høgholm, BK Keglen Høng

Flemming Nielsen, Gentofte BK

Lars Riis, BK Søborg

Brian U. Jensen, BK Søborg

Bjørn Cordius, Vejby BK

Nyt fra DDBU. EURO KEGEL TURNERING I DANMARK 27. DECEMBER 2015
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Slutstilling:

K V T Score Kvotient P

Lars Øder 6 5 1 586-406 1.44 5

Lars Riis 6 5 1 594-488 1.21 5

Brian U. Jensen 6 4 2 568-396 1.43 4

Flemming Nielsen 3 3 478-512 0.93 3

Bjørn Cordius 6 2 4 524-558 0.93 2

Peter Aaberg 6 2 4 418-554 0.75 2

Niels Høgholm 6 0 6 346-600 0.57 0

Kvartfinaler:

Thomas Larsen – Flemming Nielsen 100- 44

Lars Riis – Sten Josephsen 100- 86

Lars Pedersen – Brian U. Jensen 72-100

Lars Øder – Gert Lindegaard 100- 60

Semifinaler:

Thomas Larsen – Lars Riis 92-100

Lars Øder – Brian U. Jensen 100- 94

Bronzekamp:

Thomas Larsen – Brian U. Jensen 100- 60

Finale:

Lars Øder – Lars Riis 92-100

Nyt fra DDBU. EURO KEGEL TURNERING I DANMARK 27. DECEMBER 2015
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Nyt fra DDBU

Man kan deltage i stævnerne - både individuelt og
som hold (består af 3 spillere). Der spilles i følgende
kategorier:

Drenge:
Gruppe 1: Op til 13 år
Gruppe 2: 14- til 18 år

Piger:
Gruppe 1: Op til 18 år
OBS Kun en pigegruppe

Skæringsdato for alder er den 1. september 2015
Du må ikke være fyldt 14 år inden den 1. september
for at deltage i gruppe 1.

Bemærk:
Du må gerne være medlem af en billardklub, men
må ikke have en startbog. Du skal blot gå iskole eller
være medlem af en fritids-/ ungdomsklub

Træning
Der kan trænes - både individuelt og for hold - ude i
klubberne frem til den 1. februar 2016. Derefter kan
I tilmelde alle de spillere og/eller hold I ønsker til
regionsmesterskaberne.

Regionsstævner
Afvikles i en poolklub under DDBU.

Termin:
Afvikles 5. - 6. marts 2016

Tilmelding:
På "nuchel@ddbu.dk". Deadline er 1. februar 2016.

Den Danske Billard Union inviterer til Danmarks største pool- stævner for
ungdomsspillere

Man kan spille med i Poolcup regionsstævnerne 6 steder rundt i landet.

Man kan deltage i landsstævnet i København.

Landsstævne
Afvikles i en poolklub under DDBU.
Termin: Afvikles 9. – 10. april 2016

Regler

Der spilles efter DDBU's regler for 8-ball

1. februar 2016
Tilmelding til turnering
Klubtræning skal være afviklet i hjemmeklubben.

5. - 6. marts 2016
Regionsstævner afvikles i følgende byer/klubber:
Aalborg Billard Klub - Vesterbro 125 9000 Ålborg

Århus Pool & Billard Club - Ryhavevej 8 8210 Århus
V

Herlev Pool Club - Borgerdiget 105 2730 Herlev

Bristol Odense - Stadionvej 50 opg. F 5200 Odense V

Stalden Esbjerg - Borgergade 73 6700 Esbjerg

Osted Billard Klub - Langetoften (Osted Skole)Osted
4320 Lejre

Senest 2 uger før regionsfinalen vil der blive
udsendt spilleplan og spilledato direkte på mail til
kontaktperson.

Nyhedsbrev
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9. - 10. april 2016
Landsstævne:
Herlev Pool Club - Borgerdiget 105, 2730

Copenhagen Pool & Snooker House, Bernhard
Bangs Alle 31, 2000 Frederiksberg

Senest 2 uger før landsstævnet vil der blive udsendt
spilleplan og spilledato direkte på mail til
kontaktperson.

Nordiske mesterskaber:
Det bedste hold fra hver aldersgruppe inviteres til
at deltage i de nordiske mesterskab som afvikles i
maj måned.
Mesterskaberne bliver formodentlig afholdt i Oslo i
Norge

Forplejning og rejse er for klubbernes/skolernes
egen regning.

Præmier

Der vil blive præmier til de 4 bedste individuelle
spillere samt til de 4 bedste hold i hver gruppe.

Tilmelding
Tilmelding til stævnerne er bindende og skal ske til

nuchel@ddbu.dk

Det er gratis at deltage.Tilmeldingsfrist for
regionsstævnerne er den1. februar 2016.

Vi vil gerne opfordre alle som tilmelder sig til at
have overvejet tilmeldingen – således at vi ikke får
afbud undervejs. Der er ikke noget mere ærgerligt
end at møde frem til et stævne og at modstanderen
ikke dukker op.

Nyt fra DDBU

Overnatning
Klubberne/skolerne sørger selv for at arrangere evt.
indkvartering i forbindelse med landsstævnet.
Kontakt evt. andre klubber i området.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål vedr. stævnerne, regler m.v. kan
du kontakte:

Den Danske Billard Union
Niels Nüchel
Tlf. 24 25 06 33

Mail: nuchel@ddbu.dk
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Planlagte møder og aktiviteter i 2015

Måned Dato Aktivitet Sted

Februar 1 Regionalmøde Års

2 Regionalmøde Kolding

8 Regionalmøde Brøndby

9 Regionalmøde Sakskøbing

15 Billardens Dag

24 Bestyrelsesmøde DDBU Odense
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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
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 DDBU's bestyrelse

FORMAND
Flemming Busk Knudsen
Telefon: +45 20894680
E-mail: fbk@ddbu.dk

NÆSTFORMAND
Michael B. Nielsen
Telefon: +45 40 81 18 51
E-mail: michael_b@nielsen.mail.dk

ELITEUDVALGSFORMAND
Michael B. Nielsen
Telefon: +45 40 81 18 51
E-mail: michael_b@nielsen.mail.dk

TURNERINGSUDVALGSFORMAND
Jan Mortensen
Telefon: +45 40954246
E-mail: jm@ddbu.dk

KASSERER
Niels Chr. Kjær
Telefon: +45 99555100
E-mail: nck@ddbu.dk

FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET
Dan Nielsen
Telefon:
E-mail: dan@ddbu.dk

MEDLEM AF BESTYRELSEN
Tina Hjort Hansen
Telefon:
E-mail: trille.hjort@hotmail.com

BESTYRELSESMEDLEM SNOOKER
Peter Lauge Graversen
E-Mail: peter@snooker.dk

BESTYRELSESMEDLEM POOL
Kasper Kristoffersen
E-Mail:kristoffersen1976@gmail.com
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