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Februar 2014  Nummer 1 

N Y T  F R A  D D B U  O G  K L U B B E R N E  

Nyhedsbrev fra DDBU 

Nyt fra DDBU 

Regionalmøder i 2014 
 
Fyraften-/regionalmøder: 
12. februar 2014 – Idrættens Hus  
13. februar 2014 – Sakskøbing BK 
(se mere på side 2) 
 

Møde med klubbernes  
turneringsledere: 
22. februar 2014 – Odense 

TURNERINGS PROGRAMMET GÅR ONLINE FRA DEN 
KOMMENDE SÆSON. 
Som nævnt på vores rundtur sidste år, er målet at spil-
leskemaerne kommer ONLINE. 
 
Dette arbejde er nu kommet i gang, så fra starten af 
næste sæson vil skemaerne til hold turneringer og indi-
viduelle turneringer ligger på nettet og skal udfyldes 
der. 
 
Det betyder at alle klubber inden sæson start 2014-
2015, skal være online. 
Nogle af fordelene ved dette setup er. 
 Der skal ikke opdateres en lokal database. 
 Alle spilledata ligger på en central database. 
 Eventuelle fejl og mangler rettes centralt, der 

skal ikke downloades nye skemaer. 
 Ændringer i spilleregler/distancer ændres cen-

tralt. 
 Det vil blive muligt at se pulje resultater fra indi-

viduelle turneringer. 
  
ANDRE TILTAG: 
Mulighed for at klubberne selv kan opdaterer deres 
spiller data, undtaget er dog ændringer i bestyrelserne 
som skal rapporteres til DIF. Dette gøres manuelt og 
disse ændringer skal derfor foretages af sekretariatet. 
SMS service til spillere som spiller individuelle turnerin-
ger. 
 
Andre ideer og gode forslag er velkomne. 

Skolebillardturnering 
 
I skolernes vinterferie arrangere følgende klubber sko-
leturnering for kommunes skoler: 
Følg turneringer på Facebook 
 
Hjørring BK http://is.gd/KXjjnq 
 
Bramming BK http://is.gd/Bramming 

 
BK Frem www.facebook.com/skolebillardkolding

  
Næstved BK http://is.gd/Naestved 

 

http://is.gd/KXjjnq
http://is.gd/Bramming
https://www.facebook.com/skolebillardkolding
http://is.gd/Naestved
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Nyt fra DDBU Forandringernes mange ansigter  

Et indlæg fra Eliteudvalget på det 
generelle nivieau. 

 
Til at starte med vil jeg håbe og ønske at I alle er kom-
met godt og sikkert ind i 2014, såvel helt privat men 
naturligvis også ved billardbordet. Turneringerne har 
2014 for de flestes vedkomne været i gang i et par uger 
nu, og mon ikke den lange juleferie kunne mærkes hos 
os alle, hvad enten det var til den positive eller knap så 
positive side. – MEN det vigtigste er nu også at komme 
i gang igen, så skal spillet nok finde sit rette niveau. J 
”Forandringernes mange ansigter” – der er i de seneste 
to sæsoner blevet forsøgt at optimere turneringsfor-
mer og give mulighed for at alle kan spille mod alle 
uden at skulle rejse for langt, og DDBU har lyttet til de 
mange forslag. Internationalt har der også været man-
ge ændringsforslag, og alle har forsøgt at finde et for-
nuftigt niveau. MEN ligegyldigt hvem vi lytter til, ”retter 
os efter”, hvilken beslutning vi træffer og har analyse-
ret os frem til, så vil billardspillere vise deres mangfoldi-
ge ansigter i kraft af deres personlige fremtoning eller 
deres måde at skrive og fremstille deres synspunkter 
på. 
 
Skuffet, kritisk, destruktiv, sur, vrede, snydt, egoisme, 
selvhøjtidelig, snæversyn, glad, positiv, energisk, hjælp-
som, smilende, overbærende etc. – er alle reaktioner 
der kan læses fra billardspillerenes ”ansigter” når de 
oplever forandring og ændringer.   
 
I et tidligere nyhedsbrev nævnte jeg at der på baggrund 
af spillernes mange tilbagemeldinger og forslag fra de 
tidligere sæsoner ville blive indført nogle ændringer i 
forskellige discipliner i indeværende sæson(2013-
2014). Ydermere blev der også omtalt et strategipapir” 
der i fremtiden skulle danne baggrund og virke som et 
værktøj for prioriteringer af økonomisk støtte samt ud-
tagelser af danske spillere til internationale stævner. – 
Hvad angår sidstnævnte er arbejdet gået ind i den af-
sluttende fase og det er derfor sandsynligt at en 100% 
implementering af dette vil ske henover sommeren.  
Der er blevet brugt mange timer på at forsøge at skabe 
de bedste rammer for elitespillerne i dansk billard med 
henblik på at kunne løfte niveauet nationalt, og med 
lidt held skaffe nogle resultater internationalt. Det er 
tydeligt at vi ikke har høstet mange internationale me-
daljer i den seneste tid, men nogle er det blevet til, og 

det skal vi være meget glade for. Overordnet set er ni-
veauet nationalt på et højt niveau, men ikke mange 
steder kan vi prale af at det er stigende, nogle steder 
ses dog en fremgang, hvilket er positivt.  
 
Økonomisk set går det ikke meget anderledes i DDBU 
end mange andre steder i samfundet, hvilket kort sagt 
betyder at der ikke kommer flere resurser, og at vi der-
for må prioritere hvor de tilstedeværende resurser gør 
mest gavn i forhold til at skabe en forhøjet opmærk-
somhed på billardsporten og en stigende aktivitet i 
dansk billard union. Det vil helt konkret betyde at 
DDBU med udgangspunkt i deres mission må vælge til 
og fra i forhold til at komme i mål med de planer der er 
lagt. Derfor vil der også i den kommende sæson ople-
ves ændrede prioriteringer omkring elite- og talentar-
bejdet/turneringerne i Danmark. – der skal træffes nog-
le beslutninger som sikre et godt, konstruktivt og for-
pligtende samarbejde mellem spillere og DDBU.  
Eliteturneringerne var naturligvis også en del af de tur-
neringer der er forsøgt optimeret med udgangspunkt i 
de mange inputs der er kommet fra spillere og ledere.  
I pool og snooker disciplinerne vokser turneringsudbud-
det, da der er spillere til det, imens der er i visse andre 
discipliner og turneringsformer ikke er den store vækst. 
Det er essentielt at vi i DDBU tilpasser udbuddet af tur-
neringer til efterspørgslen, dog uden at gå på kompro-
mis med kvaliteten! 
 
Eliteturneringer har til formål at fremme og højne ni-
veauet hos de kommende talenter, og ikke mindst hos 
de spillere der allerede tilhører eliten. Det betyder i sin 
enkelthed også er der vil være turneringsformer som 
imødekommer dette, og det kan betyde at spillerne der 
har et lavere niveau må kæmpe lidt mere for at komme 
til at spille mod de bedste i Danmark. Det har ikke, er 
ikke og bliver ikke nogen populær beslutning at lave 
disse tiltag i dansk billard, men det er nødvendigt hvis 
vi skal udvikle en talentmasse og en elitegruppe; så er 
og bliver det ét af de ansigter vi må leve med og accep-
tere! 
 
Der vil til stadighed komme flere forandringer i Dansk 
billard, men intet kan ændres til ALLES interesse og for-
del, og derfor må vi hele tiden vælge vores ansigt med 
omhu.  
 
Det er ikke populært at lave besparelser og ej heller 
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ændringer der gør at spillere der på et tidspunkt havde 
en fordel ikke har denne mere, men omvendt skal vi 
hele tiden have for øje at beslutningerne træffes med 
fokus på den målsætning der er opstillet, og for eliteud-
valget er det at skabe og udvikle talent- og elitespillere 
i dansk billard. – denne målsætning vil eliteudvalget 
arbejde hårdt på at indfri, og dette kommer til at ske 
ved såvel økonomiske som sportslige prioriteringer i 
den nærmeste fremtid.  
 
Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle sammen en fanta-
stisk billardsæson i 2014. – og som det er med billard, 
så vil ingen billardspiller kunne frasige sig at der konti-
nuerligt er plads til forbedring, og dette gælder også for 
os mennesker. – så fat mod og vis det sportslige, positi-
ve, støttende og konstruktive ansigt ved og uden for 
billardarenaen J 
 
 
Med sportslig hilsen  
Michael Lohse 
Eliteudvalgsformand..   

Konkurrence 
 
Den Danske Billard Union og Billard Fyn udskriver her-
med en konkurrence som gælder for alle landets min-
dre billardklubber.  
Er du med i en af de mindre klubber som har 2-3 bil-
lardborde, så er det netop konkurrencen som du kan 
deltage i.  
Har din klub gjort noget ekstraordinært denne sæson. 
Det kan være tiltag for at få nye medlemmer, nye ideer, 
arbejde for et ekstraordinært godt klub-liv, sponsorar-
bejde, eller meget andet.  
Skriv og fortæl, send gerne billeder omkring, hvorfor 
din billardklub skal vinde titlen som Danmarks bedste 
mindre billardklub. 
Præmien er klædepålægning på 2 billardborde 
(klubben betaler kørselsomkostninger).  
Vi ser frem til at høre din gode historie..  

Indsendes til DDBU’s sekretariat 
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ATT:  Billardklubber på Sjælland. 
 
Efter 5 år har fruen i huset givet grønt lys til at et 1/1 match billardbord kan få en plads hjemme i stuen, i håb om at 
jeg bruger nogle af mine aftener hjemme fremfor altid at skulle i klubben for at træne. 
 
Hvis i ude i klubberne har et bord stående som skal afvikles/sælges kunne jeg være en mulig køber. 
 
Alt har interesse, blot det opfylder gældende krav vedr. turneringsbillard. 
 
Jeg er at træffe på tlf. 60 48 46 65  eller via mail:  mikael.ekman.64@gmail.com 
 
Med venlig hilsen 
 
Mikael Ekman  -  Grantoften billardklub/Ballerup 

mailto:mikael.ekman.64@gmail.com
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Frivillighedstjek.dk:  
Værktøjskassen til de idrætsfrivil-
lige 
 
’Afklar roller og opgaver’ og ’Lav en årsplan’. Så-
dan lyder tre ud af 27 værktøjer, som DIF har lavet 
til de ca. 340.000 DIF-frivillige. 
 
 
 
Hvis du er frivillig træner eller leder i en idrætsforening 
og endnu ikke har været et smut forbi Frivilligheds-
tjek.dk, så bør du fluks gøre som mere end 15.000 frivil-
lige allerede har gjort - klik dig ind og lad dig inspirere. 
Frivillighedstjek.dk bugner af konkrete værktøjer, der 
gør livet lettere som frivillig i en idrætsforening. 
 

Du finder fx skabeloner til, hvordan du laver en dom-
merplan, hvordan foreningens opgaver deles ud på fle-
re hænder, og hvordan du bedst kickstarter nye aktivi-
teter. Du kan også tage foreningstesten, som viser, 
hvor god idrætsforeningen er til frivillighed. Resultatet 
af testen giver dig både anbefalinger til, hvordan din 
idrætsforening bliver bedre til at rekruttere og fasthol-
de frivillige samt konkrete værktøjer, som foreningen 
kan benytte. 
 

Tjek sitet: www.frivillighedstjek.dk  

Nyhedsbrev fra DDBU  

 Nyt fra DIF 

http://www.frivillighedstjek.dk
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Nyhedsbrev fra DDBU  
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Måned: Dato   Aktivitet    Sted 
 
Febr.  12.   Fyraftensmøde    Idrættens Hus 
  13.   Fyraftensmøde    Sakskøbing 
  19.   Bestyrelsesmøde   Idrættens Hus 
  22.   Turneringsmøde4   Odense 
 
Marts  22.-23   DM 5-kegler    Ikast 
 
April  4-6   DM Kegler    Skagen 
 

Planlagte møder og aktiviteter i 2014  

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 

Ny sponsorer i DDBU 
KB Fritidshuse er sponsor på licenskortene.   JBM er sponsor for Elitedivisionen i kegler 
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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: +45 23259055 

E-mail: milo@ddbu.dk 

 
TURNERINGSUDVALGSFORMAND 
Jan Mortensen 
Telefon: 40954246 
E-mail: jm@ddbu.dk 
 
KASSERER 
Niels Chr. Kjær 
Telefon: 99555100  
E-mail: nck@ddbu.dk 
 
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 
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  

H P  H E R  S T Ø D E R  D U  I N D  I  N O G E T  G O D T  


