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Nyhedsbrev fra DDBU 

Regionale møder 2013 

 

Følgende 2 møder afholdes. Møderne i Års og Idrættens Hus måtte desværre aflyses på grund af for få 
tilmeldinger 
Alle møder afholdes fra 17. 30 til 19.30 
 
06. feb..  BK Frem                                  Mikael Toft, Jan Mortensen, Niels Nüchel,  
       Hanne Rasmussen 
13. feb..   Nykøbing F. BK                          Mikael Toft, Henning Schultz, Jan Mortensen,  
       Niels Nüchel, Jan Bemmann 

Af Tage Lauridsen 
Finalen mellem Bristol og Grøndal blev en intens affære, 
hvor afslutningen på bord 2 næsten var en Stephen King 
roman værdig.  
Knudsen vandt topkampen ganske sikkert over Carlsen i 
et opgør, hvor der aldrig rigtig kom tænding på, og hvor 
niveauet var en anelse under hvad vi er forvænte med 
fra de to.  
På bord 3 og bord 4 så vi tætte kampe, hvor BKG´erne i 
slutfasen trak fra, og sejrene på henholdsvis 4 og 5 po-
ints var ikke helt så sikre som cifrene antyder.  
Godkendt spil fra alle 4 - med en lille pil opad til d´herrer 
Bjerring og Hjøllund på bord 3. Som nævnt var det på 
bord 2 mesterskabskampen reelt blev afgjort.  
Spillemæssigt kom Thomas og Lohse aldrig op på niveau, 
men i stedet leverede de en gyser, der fik alle til at holde 
vejret. På intet tidspunkt var der mere end 5 points de 2 
imellem, og føring og initiativ skiftede konstant.  
I slutfasen fik Lohse taget hul på en velspillet serie, og 
med 5 points var der udlignet til 49-49. Den mester-
skabsgivende matchball blev desværre brændt med gan-
ske få mm.  
Derefter slukkede Thomas - under et vist pres - med en 
smuk "krølle" på næsten ingen plads; og Bristol tog der-
med titlen via 4-4 - og en score på 8 flere end Grøndal. 

Fra aftenens banket vil jeg ikke komme ind på detaljer; 
blot konstatere at det var VÆLDIG hyggeligt - det 
sluttede faktisk først da de glade gæster havde tørlagt 
Grøndal totalt for vin. Stort til lykke til Bristol - og især 
Thomas A og Tommy, der i går hentede deres første 
DM titel. Ja, man tror det er løwn, men - there it is.... 
Og Held og lykke med Europa cup eventyret til både 
Bristol og Grøndal. 

DM finale i 3-bande 
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Nyt fra DIF: Frivillighedstjek  

Velkommen til Frivillighedstjek.dk, som er Danmarks Idræts-Forbunds portal til idrætsforeninger, der 
bygger på frivillig arbejdskraft. Formålet med portalen er at give dig og din forening idéer og praktiske 
værktøjer til at anerkende, lede, fastholde og rekruttere frivillige. 
Danmarks Idræts-Forbund takker Tuborgfondet for støtten til at sætte frivilligheden på dagsordenen og 
de frivillige for den kæmpe indsats, som de dagligt yder i DIF's knap 11.000 idrætsforeninger 

FRIVILLIGHEDSSTRATEGI – DEN SAMLEDE MODEL FOR FASTHOLDELSE OG REKRUTTERING 
Hvorfor have en strategi for det frivillige arbejde? 
Der er flere og flere danskere, der vil lave frivilligt arbejde. Alligevel oplever mange foreninger, at 
der er for få, som tager ansvar og involverer sig. DIF og IDAN’s frivillighedsundersøgelse viser, at 
foreninger, som har en frivillighedsstrategi, har lettere ved at rekruttere frivillige. Kun 8 % af 
foreningerne har en frivillighedsstrategi. 
 
Hvad er en frivillighedsstrategi? 
En frivillighedsstrategi er at have drøftet og vedtaget en plan for det frivillige arbejde i foreningen. 
Hvem gør hvad, og hvordan organiserer og håndterer I egentlig de frivillige? Strategien er en del af 
den måde, I vælger at lede klubben på. 
I oplever måske ikke problemer med at rekruttere og fastholde frivillige lige nu, men hvordan ser 
det ud om et eller to år? Det er altid en god investering i klubbens fremtid at sikre, at der fremover 
er frivillige på alle poster i klubben. En frivillighedsstrategi skal berøre tre områder: 
 
1. Rekruttering og fastholdelse 
 Hvordan involverer I medlemmer i klubben? – ”Inddrag medlemmerne” 
 Hvordan rekrutterer I nye frivillige? – ”Slå ”stillingen” op” 
 Hvad kan I skaffe hjælp til? - ”Kortlæg kræfterne” 
 Hvordan tager I imod nye medlemmer? – ”Byd velkommen” 
 
2. Ledelse og organisering 
 Hvordan fordeler I opgaverne? – ”Del opgaverne” 
 Hvad er vigtigt for klubbens image? – ”Find klubbens værdi” 
 Hvad er et godt møde? – ”Hold bedre møder” 
 Har I styr på alle årets opgaver i klubben? – ”Lav en årsplan” 
 Har I styr på alle opgaver i klubben? – ”Beskriv opgaverne” 
 Hvem samarbejder I med? – ”Beskriv partnerne” 
 Har I overblik over, om I har frivillige til opgaverne? – ”Læg en lederplan” 
 Hvad er klubbens styrker og svagheder? – ”Kend din klub” 
 Hvilke lederprofiler har klubbens bestyrelse? – ”Styrk lederne” 
 Hvem laver hvad? - ”Afklar roller og opgaver” 
 Hvordan bliver nye ideer til virkelighed? – ”Kickstart nye aktiviteter” 
 Hvem er dommere og officials nu og om et år? – ”Lav en dommerplan” 
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Nyt fra DIF Frivillighed for 17 mia. kr.  

3. Synliggørelse og anerkendelse 
 Hvordan anerkender I de frivillige? – ”Tak ildsjælene” 
 Hvordan synliggør I foreningen? – ”Kommunikér klart” 
 
Hvad kan I gøre for at få en frivillighedsstrategi? 
Gennemgå punkterne under de tre områder og se, hvad I allerede har en plan for – samt hvad I evt. mangler. Brug 
spørgsmålene og gør-det-selv værktøjet til at komme rundt om frivilligheden. 
Når jeres forening har styr på planer og aftaler inden for de tre områder, har I en frivillighedsstrategi. Få det hele 
skrevet ned, så er det nemmere at fastholde strategien. 
 
Hvem er ansvarlig for frivilligheden i jeres forening? 
Foreningen har en formand og en kasserer, men har I også én, der er ansvarlig for frivilligheden? 
Prioritér opgaven i bestyrelsen og/eller i et særligt udvalg. Opret gerne en ny post: 
Frivillighedsansvarlig, formand for frivillighedsudvalget eller noget tredje. 

Gå ind på hjemmesiden: www.frivillighedstjek.dk/ 

DDBU har på sin hjemmeside under Aktivitetsudvalget implementeret gode ideer til hvad en bestyrelse 
kan tage fat på og ideer fra andre billardklubber. 
Siden vil blive opdateret med nye ideer så snart de bliver indsendt til DDBU. 
Så har du en ide, et koncept som kan hjælpe andre klubber i hverdagen så send det til : 
nuchel@ddbu.dk 

http://www.frivillighedstjek.dk/Vaerktoejskassen.aspx
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Nyt fra DIF Frivillighed for 17 mia. kr.  

DIF-idrættens 344.000 frivilliges indsats har en årlig 
værdi på 17 mia. kr., hvis de frivillige skulle have en 
gennemsnitsløn for deres træner- og ledergerninger i 
idrætsforeningerne. 
  
17.120.149.476 kr. Præcis så meget er indsatsen fra 
DIF’s 344.732 frivillige trænere og ledere værd, viser en 
ny undersøgelse foretaget af DIF og Hans Bay, der er 
ekstern lektor ved Københavns Universitet. De mange 
frivillige timer, som dagligt lægges i landets DIF-
foreninger, svarer til 29.610 fuldtidsstillinger. 
  
”Vi har altid vidst, at de 344.000 frivillige i DIF-idrætten 
yder en kæmpe indsats, som er uvurderlig for det dan-
ske foreningsliv. Og nu kan vi så også sætte beløb på. 
Jeg er dybt imponeret over det store beløb og vil gerne 
takke de mange frivillige ildsjæle for at holde forenings-
hjulene i gang,” siger DIF’s formand Niels Nygaard. 
  
17 mia. kr. er et beløb i en størrelsesorden, som det 
kan være svært at forholde sig til. Men brudt ned dæk-
ker det eksempelvis over, at i en fodboldforening med 
464 medlemmer og 75 frivillige trænere og ledere er 
værdien af det frivillige arbejde 4,3 mio. kr. årligt. 
  
”Når 344.000 trænere og ledere i DIF-idrætten yder en 
frivillig indsats, som er 17 mia. kr. værd, så gælder det 
om at styrke deres vilkår, så de forbliver frivillige. Det 
er en af DIF’s kernesager at afbureaukratisere, forenkle 
og lette arbejdet for de frivillige. For de fleste frivillige 
er ikke mødt op i den lokale forening, fordi de ønsker at 
bruge deres fritid på at udfylde blanketter til kommu-
nen. Tværtimod. Derfor forsøger vi i DIF at påvirke poli-
tikerne både på nationalt og lokalt niveau til at skabe 
bedre rammer og vilkår for de frivillige. Og jeg håber, at 
det med dokumentation på 17 mia. kr. i hånden frem-
over bliver nemmere at overbevise dem om værdien af 
de frivilliges indsats,” siger DIF’s formand Niels Ny-
gaard. 
  
Den 28. januar afholder DIF en konference for politike-
re, embedsmænd, specialforbund og andre med inte-
resse for idrættens sociale og samfundsmæssige værdi. 
På konferencen ’Vi sætter pris på idræt’ vil værdien af 
det frivillige arbejde blive debatteret samtidig med, at 
der vil blive sat fokus på, hvordan idrætten bruges til at 
løse problemer på fx sundheds- integrations- og under-
visningsområdet. 

 Beregningerne i undersøgelsen om de frivilliges værdi 

bygger på en række tidligere analyser om de frivilliges 

vilkår, timeforbrug samt fakta fra Danmarks Statistik. 
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 Nyt fra DIF: Stor pengedonation til idræt for fattige børn  

Nyhedsbrev fra DDBU  

Børn i familier, hvor der ikke er råd til foreningskontin-
gent eller sportsudstyr, får nu hjælp fra et stort donati-
onsprogram, som DIF, Procter & Gamble og føtex står 
bag. Danskernes køb af en lang række af verdens mest 
kendte produkter afgør den samlede pengesum. 
 
Tusindvis af børn ønsker at komme ind i idrætsforenin-
gerne og være en del af kammeratskabet, men har ikke 
mulighed for det, fordi forældrene ikke har råd til fx 
kontingentet. Også børn, der allerede er i foreningerne, 
risikerer at måtte opgive idrætten pga. forældrenes 
økonomi. Der er 65.000 fattige børn i Danmark ifølge 
bl.a. Red Barnet. 
 
En donation fra Procter & Gamble, der ejer en række 
kendte produkt-brands, skal nu hjælpe familierne. 1 kr. 
fra hvert P&G-produkt (Gillette, Pampers, Vicks, Oral B 
m.fl.), der sælges i føtex i udvalgte uger, går til børne-
ne. 
 
Økonomisk trængte forældre skal kontakte en af de 
11.000 lokale idrætsforeninger i Danmarks Idræts-
Forbund (DIF), hvis de ønsker hjælp fra ’Idræt for ALLE 
børn’, som projektet er døbt. 
 
”Alle børn uanset baggrund fortjener at få mulighed for 
at dyrke idræt i foreningerne sammen med vennerne. 
Derfor forstærker vi nu indsatsen i DIF-idrætten og 
kommer tusindvis af børn i økonomisk trængte familier 
i møde ved hjælp af et stort donationsprogram de næ-
ste mange år. Vi er meget glade for, at Procter & 
Gamble har gjort det muligt at kunne inkludere endnu 
flere i idrætten,” siger Niels Nygaard, der er formand 
for DIF, som har 1,7 millioner medlemmer. Nygaard 
glæder sig også over den store eksponering, som Føtex 
kommer til at give projektet i alle deres varehuse. 
P&G er international olympisk topsponsor og har store 
forventninger til donationsprogrammet i Danmark: 
"Det er meget vigtigt for Procter & Gamble som olym-
pisk sponsor, at endnu flere børn dyrker idræt og ople-
ver idrættens mange positive værdier på egen krop. 
Det er ligeledes vigtigt, at forældre med en meget 
stram økonomi kan se, at deres børn får sunde idræts-
vaner og har samme muligheder som andre," siger Kri-
stofer Tonström, nordisk Marketing Director, Procter & 
Gamble. 
På mandag den 28. januar skydes første kampagneperi-
ode i gang i landets 89 føtex-varehuse: 
"Vi kan alle bidrage til, at børn bliver stærke og sunde, 

og det er en meget vigtig del af barndommen at kunne 
dyrke motion sammen med sine venner. føtex bakker 
op om ’Idræt for ALLE børn’, fordi alle børn skal have 
en chance for at blive en del af foreningslivet," siger 
Mette Maix, direktør i føtex 
Peter Gade, tidligere topspiller i badminton, støtter 
projektets gode formål: ”Jeg håber ’Idræt for ALLE 
børn’ kan hjælpe endnu flere børn og unge til at blive 
en del af idrættens fantastiske verden.” 
 

Donationsprogrammet kort fortalt 
• ’Idræt for ALLE børn’ et er et samarbejde mellem DIF, 
Procter & Gamble (P&G) og Føtex. 
• Der kan gives støtte til børn af økonomisk vanskeligt 
stillede forældre til hel eller delvis betaling af kontin-
gent, sportsudstyr eller deltagelse i sportsarrangemen-
ter. 
• Kun DIF-foreninger kan søge om støtte hos Danmarks 
Idræts-Forbund (DIF). Ikke enkeltpersoner. Foreninger-
ne kan søge løbende. 
• DIF’s samarbejde med P&G om ’Idræt for ALLE børn’ 
gælder mindst frem til og med 2015, men har et per-
spektiv på mere end 10 år. 
• Første kampagneperiode for ’1 kr. pr. produkt’ er uge 
5-8, 2013 (28. januar-24.februar 2013) i 89 føtex vare-
huse. Produkterne er Ariel, Pampers, Gillette, Vicks, 
Oral B, Pantene, Head & Shoulders, Duracell m.fl. 
• P&G har garanteret et minimumsbeløb de første tre 
år på i alt 4,25 mio. kr.  
(1,25 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i 
2015). 
• Alle danskere har mulighed for at støtte formålet 
• Læs mere på www.alleboern.dif.dk 

Indslaget handler om det nye projekt Idræt for ALLE 
børn, som er et donationsprogram, der skal hjælpe 
børn af økonomisk trængte forældre med at få råd til 
sportsudstyr og kontingenter. 
 
Indslaget finder I her: http://onsport.dk/
video/7638258/stor-donation-til-idrt-for  
 
Ann Grete Nørgaard, Peter Gade og Eskild Ebbesen er 
ambassadører for projektet. 
 

 

http://onsport.dk/video/7638258/stor-donation-til-idrt-for
http://onsport.dk/video/7638258/stor-donation-til-idrt-for
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Pool & snooker 

Bahram Lotfy vinder den første Elite-
pooltour spillet på Cafe Panda i Skive 
Bahram føler sig åbenbart godt tilpas i Skive. Dette var 
anden gang DDBU Pool Tour havde en afdeling i Skive 
og for anden gang hedder vinderen Bahram Lotfy. 
Turneringen var fyldt til sidste mand, så det blev en 
perfekt åbning på sæson 2013. 
32 spillere fra alle rækker og fra alle dele af landet hav-
de fundet vej til det nye pool sted i Skive, Cafe Panda. 
Stedet dannede en perfekt ramme om stævnet, og 
stemningen var god hele dagen. 

DDBU byder velkommen til to nye poolklubber 
Skive Pool Club 
Copenhagen Pool og snooker 

Den første turnering i Mesterrækken havde tilslutning 
af 28 spillere, og heraf var der et par velkendte ansigter 
der har været væk fra sporten i mange år. Især Allan 
Møller Larsen og Michel Iskander springer i øjnene. 

Og Allan viste sig at være tilbage i storform, han kom i 
finalen og tabte knebent 5-6 til Rene Bak, efter at han 
havde pottet 10′eren scratchede han desværre med 
hvid, og Rene kunne men den hvide i hånden og 10′
eren på spottet sikre sig sejren. 
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Nyt fra DDBU 

Udtagelser til EM i Brandenburg 
DDBU’s Eliteudvalg har udtager følgende ungdoms-
spillere til EM i Brandenburg i Tyskland 
Jonas Threms, Vejby BK  5-kegler U 21 
Sebastian Skøtt, BK Frem 5-kegler U-21 
Anders Henriksen, BK Højen Small tables U-17 og 
    Matchtables U-21 

Aktivitetsudvalget 
 
Udvalget har haft møde i Odense. Fra mødet kan næv-
nes: 
Instruktion: 
Instruktion af unge talenter påbegyndes slutningen af 
februar måned. Udvalget har indsamlet navne.  
 
High Performance 2013: 
Indbydelse udsendes snarest 
 
Billardskole: 
Der prøves et nyt koncept i efteråret 2013. 
Termin:   
Flyttes til den sidste weekend i uge 42 i 2013. Derefter 
vil vi forsøge med weekend i foråret fra 2014, således 
at det kan koordineres med Ungdomscupperne  
 
Uddannelsesweekend: 
Udvalget vil udarbejde et nyt koncept for afvikling 

Medlemsregistreringen 
 
Registreringen til DIF er ved at være overstået. DDBU 
oplever for første gang i flere år en markant fremgang. 
7.320 var medlemstallet i 2011 – i 2012 lander vi på 
omkring 8.400. 
 
EM i Snooker i 2014 
DDBU har i samarbejde med Snookerudvalget ansøgt 
EBSA om værtsskabet for EM i Snooker i 2014 for ama-
tører. Vi forventer at have en endelig afklaring indenfor 
meget kort tid. Stævnet forventes afviklet fra den 4. 
juni med finaler den 14. juni i Odense Congress Center. 
Næste års årsmøde vil blive afholdt på samme dag og 
samme sted som finalerne således at alle delegerede 
får en mulighed for at se snooker på højt plan. 
 
EM Brandenburg 
Den endelige tidsplan er endnu ikke lagt på nettet. Vi 
ved således ikke på nuværende tidspunkt om vi får alle 
vores tilmeldte spillere med til EM. 
Når planen er færdig vil vi gentage vores tilbud om en 
fælles rejse til Brandenburg enten med bus eller tog. 
 
VM i Viersen 
I dagene 21 – 24 februar forsvarer Tonny Carlsen og 
Thomas Andersen deres 3 plads ved VM i 3-bande ca-
rambole fra 2012.  
Vi møder i den indledende pulje Frankrig og Holland B. 
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Nyt fra DDBU 
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Nyt fra klubberne 

Årets ungdomscup i juleferien blev traditionen tro afviklet 
med 36 tilmeldte ungdomsspillere. 
Der var desværre 5 afbud pga. sygdom som deltagerantallet 
kom ned på 31 spillere. 
Stævneleder Johnny Hansen og Bristol Odense havde igen i 
år lavet et flot forarbejde. Der var gratis kaffe og Morgen-
brød til alle deltagere og deres ledere, da de mødte ind fre-
dag d. 28. december kl. 10.00. 
Og da der var mange tilskuere der havde taget med de unge 
til turnering i kraft af at de var med som chauffører og foræl-
dre, blev Bristol Odenses store og flotte lokaler fyldt godt op. 
Johnny bød alle fremmødte hjertelig velkommen til Odense 
og fornemmede straks at de unge spillere stod og trippede 
for at komme i gang med turneringen. Johnny råbte hurtigt 
de 7 puljer op og ønskede alle en god turnering, men opfor-
drede samtidig til at de medrejsende forældre og ledere me-
get gerne måtte give en hånd med som dommer, da der var 
en del 5 mands puljer som skulle afvikles på 2 borde. Og der 
var en stor opbakning fra de voksne som nærmest stod i kø 
for at hjælpe til. Efter de indledende puljespil stod det klart 
hvilke 16 spillere der skulle spille 8. dels finaler. Men først 
skulle der holdes en kort frokost pause, hvor der var mulig-
hed for at købe en billet for kun 40 kr. til en flot frokostbuffet 
som Bristol havde sammensat.  
Efter en kort frokostpausen fik Johnny hurtigt sat gang i 
knock out kampene, hvor man røg ud af turneringen hvis 
man tabte, men klarede sig videre hvis man kunne hive en 
sejr i land. 
Og alle dem som tabte sin 8. dels finale skulle blive og være 
dommer i den efterfølgende kvartfinale. Og her var alle ung-
domsspillere klar til tjansen som dommer hvis de røg ud, så 
det gik meget nemt med at have dommere til alle kampene. 
Enkelte spillere gik frivilligt ind og tog en dommertjans for en 
klubkammerat eller en anden, hvis det var nødvendigt. Så 
det var en stor fornøjelse, som leder at overvære denne 
hjælpsomhed der var blandt alle spillerne. 
Stævnelederen Johnny Hansen styrede sikkert turneringen 
frem til de afgørende kampe hvor der stod 4 spillere tilbage 
og skulle spille 2 semifinalekampe der skulle afgøre hvem der 
skulle spille om gul og sølv, og hvem der skulle spille om 3. og 
4. pladsen. 
I den ene semifinale stod Jeppe Kjølby fra Næstved og Nicolai 
Wennicke fra Frem Kolding over for hinanden. Men her var 
Jeppe alt for stærk, og sejrede sikkert. 
I de anden semifinale stod kampen mellem Jacob Andersen 
fra Skælskør og Ruben Jensen fra Bristol Odense. Ruben fik 
ikke sit spil til at køre så Jacob vandt kampen og en plads i 
finalen. 
Kampen om 3. og 4. pladsen stod mellem Nicolai og Ruben. 
Og her fik Nicolai godt gang i spillet og lukkede kampen til sin 
egen fordel. 
Ruben fik en flot pokal for sin flotte 4. plads og Nicolai fik en 

pokal der var lidt større for sin 3. plads. 
Finalen stod nu mellem Jacob og Jeppe. Det var en gentagel-
se af deres indbyrdes puljekamp, hvor Jacob vandt i sikker 
stil. 
Men Jeppe var klar fra start og spillede en næsten fejlfri fina-
lekamp krydret med et par rigtig flotte baller. Men Jacob 
spillede også rigtig flot billard i finalen, men det var bare ikke 
nok mod en velspillende Jeppe, som lukkede kampen i kun 
13 indgange. Jacob havde stor ære af finalen og fik en flot 
pokal med hjem for sin flotte 2. plads. 
Jeppe Kjølby fra Næstved kunne med denne finale sejr tage 
imod den store pokal og begynde at overveje at læse logistik, 
da han skal finde plads til pokalen blandt de mange andre 
pokaler og medaljer han i forvejen har hjemme i pokalska-
bet. Denne ungdomscup sejr er Jeppe`s 3. i træk da han også 
har vundet cuppen i Hvalsø og Nykøbing F. 
Johnny Hansen havde sørget for rigtig mange ekstra præmier 
ud over de 4 pokaler som DDBU har skænket. Alle puljevin-
dere samt nr. 2 i puljerne fik hver en stor flot pose slik, og 
puljevinderne fik et diplom med hjem. Derudover var der en 
flot gaveæske til hver af de 4 bedst placerede spillere. 
Men som en lille ekstra bonus kunne Johnny overrække en 
ekstra præmie til Niels Nielsen fra Raa billard klub for god 
sportslig opførsel. Niels stødte en bal i en kamp og scorede 
point men gik væk fra bordet og sagde til dommeren og liste-
føren at han ramte rødballen 2 gange og dermed lavede en 
fejl. Hverken dommer eller listeføre havde set fejlen, så det 
er super flot at Niels at gøre det eneste rigtige. Og udover 
hans præmie fik Niels også et stort bifald med på vejen. 
  
Jeg vil gerne takke alle de unge og Bristol Odense for en su-
per vellykket ungdomscup, hvor både voksne og børn har 
haft en rigtig hyggelig dag. 
Jeg håber at der også i fremtiden til ungdomscupperne, vil 
være en så stor opbakning fra de voksne, for det er med til at 
gøre rammerne uden om turneringen rigtig hyggelig, og ska-
ber en masse god stemning. 
  
Med venlig Hilsen 
Mick Jørgensen 
Næstved billard klub 
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Nyt fra klubberne 

Nyhedsbrev fra DDBU  

 

I anledning af vores 50 års jubilæum 

afholdes der reception 

 i klubbens lokaler  

Stadionvej 15 i Vrå 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Receptionen afholdes 
Lørdag den 9 Februar 2013 fra kl.11 til 

kl.15, 
hvor der vil være lidt godt til maven 

og ganen. 

 
Hilsen 

Vrå Billard Klub 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

 

Måned: Dato   Aktivitet    Sted 
 
Januar  24   FU møde 
  25   Bestyrelsesmøde DDBU   Brøndby 
 
Februar  21   FU møde 
  23   Aktivitetsudvalget   Odense 
 
Marts  21   FU møde 
 
April  12   Bestyrelsesmøde DDBU   Brøndby 
  18   FU møde 
 
Maj  4.-5.   DIF årsmøde 
  31.   FU/Bestyrelsesmøde DDBU  Brøndby 
 
Juni.  1.   Årsmøde DDBU    Brøndby 

 

Planlagte møder og aktiviteter i 2013  

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  


