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Godt nytår. En nytårs hilsen

Vi har nu sagt farvel 2017.
Et år med store sportslige højdepunkter for DDBU
billarden og for DIF-idrætten.
Dansk billard markerede sig flot på den
internationale scene i det år vi skal tage afsked
med. Vi fik medaljer ved VM og EM stævner, og
dette via vores dygtige mandlige og kvindelige
elitespillere, samt på junior- og talentplan.
VM bronze til Marianne Mortensen i 3-bande for
kvinder. EM bronze til Jeanette Jensen i 3-bande.
De bedste resultater i årevis på kvindesiden.
EM Sølv i 5-Kegler for hold. Ved det store EM
stævne i Brandenburg var kun Italien bedre end
Danmark. Erling Sjørup, Christian Sønderby, Kim
Henriksen og Finn Mortensen - var DDBU holdet i
Tyskland.
Lars Dunch og Allan Schrøder tog en overraskende
EM bronze i 3-bande for 2-mands hold. Et virkelig
flot resultat, som ikke mange havde set komme.
Anders Henriksen fik også EM Bronze, som han
opnåede ved i Fri carambole U21. Anders, som er et
stort all round talent i billard, er en rigtig god
rollemodel for vores juniorspillere på carambole
siden.
I Pool fik vores U17 hold EM Bronze. Vi har også her
en talentgruppe på vej frem. Christoffer Lentz,
Jeppe Thyde og Andreas-Steen Bonnelykke - var
spillerne på DDBU holdet.
Sportsligt tog DDBU nogle store skridt fremad i
2017. Jeg håber vi kan bygge videre på dette i de
kommende år. DDBU vil noget med vores
internationale discipliner. Hvis billard kommer på
det olympiske program i 2024 i Paris, skal vi være
klar til dette.
Vores elitespillere og vores talenter, de har meget

at takke vores klub- og foreningsliv rundt om i
Danmark. Her gøres der er stort stykke arbejde med
ildsjæle, klubledere, medlemmer, instruktionshjælp
og med såvel den sportslige og sociale dimension.
Bredde-, talent- og elitearbejdet tager sin
begyndelse i klubberne.
Her på årets sidste dag, der vil jeg gerne benytte
lejligheden til at takke klubberne og takke de
mange frivillige ude i vores foreninger landet over,
for den store indsats i yder for dansk billard. Jeres
indsats er afgørende for, at billard er til som
sportstilbud i by- og samfundslivet. Jeres indsats er
afgørende for, at flere tusinde medlemmer landet
over kan nyde muligheden for at spille billard i en
klub kontekst og i en social kontekst omkring at
spille billard sammen med andre. Vi skal værne om
dette og vi skal udbygge kendskabet til billard i det
øvrige samfund.

Tak skal I have derude !

Jeg ønsker alle klubberne, held og lykke med de
lokale opgaver i det kommende år.

Jeg ønsker alle medlemmerne i DDBU et
lykkebringende 2018, samt nogle gode oplevelser
med billardsporten.

På gensyn i det nye år !
Godt nytår.
Med venlig hilsen
Flemming Busk Knudsen - Formand for Den Danske

Billard Union
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Vi er kun et klik herfra!

Jylland & Fyn
Ladegårdsvej 10-14
7100 Vejle

Sjælland & Øer
Agenavej 39F
2670  Greve

Tlf.: 70 13 13 33

Spørg eksperten 
og få bedre råd!

Alt i køer - Longoni, Buffalo, 
Adam, Schuler, Maxton, 
Cuetec, Molinari m.fl.

HUSK - at få din klubrabat, når
du som spiller handler hos os.

U d s t y r  s o m  e l i t e n . . .
Vil du spille med samme udstyr som verdenseliten ?
Så se vores store udvalg af Molinari kegle- og carambole- 
køer. Banebrydende teknologi og design i verdensklasse.  
Flere modeller på lager og det vi ikke har skaffer vi.  
Priser fra kr. 4.899,-. 

Læs mere om de  enkelte køer på www.billard.dk 
eller besøg én af vores butikker.

S u p e r  S ø g a a r d
Sidste nye skud på stammen af turneringsborde - Super Søgaard er et rigtig flot bord i en frisk 
farve. Godkendt til turnering under DDBU, UMB og CEB.  Yderst solid konstruktion.  

Spar penge på varme - 
bestil m/ fjernvarme.
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Tilmelding til DDBU Dialogmøde

Det vælter ikke ind med klubtilmeldinger til vores 6
regionale dialogmøder, som er planlagt sidst i
januar og først i februar.
Indtil videre har kun 7 klubber landet over tilmeldt
sig. Det er ikke mange. Jeg håber virkelig, at flere
klubber vil tilmelde sig til et dialogmøde. Det vil
være skuffende og tankevækkende, hvis vi bliver
nødt til at aflyse planlagte dialogmøder med
klubberne.
Information omkring dialogmøderne er sendt ud til
klubbernes postmodtagere/bestyrelser, og der er
oplyst om dialogmøderne på DDBU hjemmeside og
på DDBU Nyhedsbrev.
Der er deadline på tilmelding til DDBU Dialogmøde
d. 22. januar.

Kære klubber, det er vigtigt, at I kommer til
dialogmøderne.
Tilmeld jer venligst pr. mail til Hanne Rasmussen
eller Jan Bemmann.
Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen - Formand for Den Danske
Billard Union

Billardens Dag den 12. februar 2018

Dags dato den 8. januar 2018 er der tilmeldt 5 klubber

Søndersø BK

Greve BK

Assens BK

Fredericia BK

KBK/BNV

Kom nu.

Det kan nåes endnu

Tilmeldingsfristen er den 23. januar
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Dialogmøder 2018

Mandag den 29. jan. 2018 Kl. 17.30 – 19.30 Billardklubben Frem Brostræde 3-5, 6000 Kolding

Tirsdag den 30. jan. 2018 kl. 17.30 – 19.30 Asaa Billard Klub Vodbindervej 3, 9430 Asaa

Onsdag den 31. jan. 2018 Kl. 17.30 – 19.30 Viborg Billard Club Håndværkervej 12, 8800 Viborg

Mandag den 05. febr. 2018 kl. 17.30 – 19.30 Sakskøbing Billard Klub Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990
Sakskøbing

Tirsdag den 06. febr. 2018 kl. 17.30 – 19.30 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Onsdag den 07. febr. 2018 Kl. 17.30 – 19.30 Bristol Odense Stadionvej 50, 5200 Odense V

DDBU er vært ved kaffe og brød.

Aftenens temaer omhandler DDBU´s strategi aftale med DIF for perioden 2018-2021 og spørgsmål til de
løbende turneringer.

Billarddagen står for døren – hvad byder klubberne/DDBU ind med i den forbindelse?
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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 · Konto nr. 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 med BILLARDENS DAG er at dagen bliver en tilbagevendende 
begivenhed som afvikles på samme tid hvert år og som bidrager til at 

synliggøre billardsporten og klubberne.

BILLARDENS DAG skal DDBU bruge som en fælles temadag der medvirker  
til at øge kendskabet til billard og synliggørelse af klubber og DDBU.

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

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

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

Udviklingskonsulent
Tlf.:+4524250633 / nuchel@ddbu.dk
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PLANLÆGNING:
BILLARDENS DAG BLIVER AFHOLDT MANDAG DEN 12. FEBRUAR 2018. 

Ved at afvikle aktiviteten hvert år på mandagen i uge 7 er der store muligheder 
for at profilere arrangementet i klubberne, i lokalområde og i forskellige medier,  

samt få involveret forskellige aldersgrupper og forskellige målgrupper.

Aktiviteterne på BILLARDENS DAG planlægges af klubberne 
i et eventuelt samarbejde med DDBU. Den fælles plakatskabelon kan 

frit bruges af klubberne til eksponering i lokalområdet. 

Kontakt vores udviklingskonsulent:  
Niels Nüchel på telefon: 24250633 eller  

via mail: nuchel@ddbu.dk

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

Udviklingskonsulent
Tlf.:+4524250633 / nuchel@ddbu.dk

Billardens Dag 2018
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Billardens Dag 2018

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

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

Udviklingskonsulent
Tlf.:+4524250633 / nuchel@ddbu.dk
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Billardens Dag 2018

VELKOMMEN TIL BILLARDENS DAG  
DEN 12. FEBRUAR 2018 

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: 
Tirsdag den 23. januar 2018

NORDIC CHAMPIONSHIP

AUGUST 29-30
2015

2015

2015
AUGUST 29-30

3-CUSHION

NORDIC 
CHAMPIONSHIP
3-CUSHION
AUGUST 29-30
2015

3-CUSHION

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

Udviklingskonsulent
Tlf.:+4524250633 / nuchel@ddbu.dk
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VM 2 Mandshold 3 Bande 22 - 25 Feb 2018 i
Viersen:
UK i DDBU har udtaget Tonny Carlsen & Thomas
Andersen til at repræsentere DDBU ved VM i
Viersen 2018.

1. Reserve Allan Schrøder
2. Reserve Jacob Haack-Sørensen

Venlig hilsen
Den Danske Billard Union

v/ Michael B Nielsen

Info vedr Simonis Nordic Championship 3
Cushion 2018:
Vi har været nødt til at ændre den oprindelige dato
uge 40 til uge 38
Fredag d. 21 Sept 2018 - Lørdag d. 22 Sept 2018 -
Søndag d. 23 Sept 2018.

Grunden er at UMB har ændret deres World
Championship 2018 termin fra uge 46 til uge 40.

Til orientering så vil Simonis Nordic Championship 3
Cushion 2018 blive afviklet på samme måde som i
2017

Med venlig hilsen
DDBU

v/ Michael B Nielsen
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Vi taler hverken om gennemsnit eller kilo, men
derimod om noget ret sjældent i dansk billard:
Medlemsfremgang! Og på hele 83% over en femårig
periode.

Ved forskellige lejligheder hører vi om udfordringer
med at rekruttere nye medlemmer til dansk billard.
Det skorter ikke på opfordringer fra ledelsen i Den
Danske Billard Union (DDBU) om at få gjort noget
ved det generelle fald i medlemstallet. På det
seneste DDBU årsmøde i juni 2017 blev
Vordingborg Billard Club (VBC) opfordret til at
fortælle/skrive om, hvad der ligger bag tallene i
artiklens overskrift. Og således at det gerne måtte
være en inspiration for andre klubber.

Ofte er der konkrete begivenheder og eller
beslutninger, som ligger bag en udvikling i
medlemstallet. Andre gange er det tilfældigheder
og årsager, som ikke blot lader sig forklare. Lad os
derfor se på nogle af de årsager som kan forklares:

• Oprettelse af en ny afdeling

• Iværksættelse af initiativer, som får folk
ind i klubben

I 2010 var VBC i den situation at Iselingeskolen
skulle totalrenoveres pga. skimmelsvamp. Klubben
måtte flytte til langt mindre lokaler og en hel del
borde måtte opmagasineres i ca. to år. Samtidig var
der ønsker på Møn om at få lavet en afdeling af VBC
på øen. Et par af klubbens lokale medlemmer tog
handsken op og arbejdede med tanken i forhold til
Vordingborg Kommune. Kommunen havde ingen
ønsker om at støtte mere end en klub inden for
hver special sport, som billard tilsyneladende
tilhører. Derfor var tanken om en afdeling – under
100% ledelse af bestyrelsen i VBC – en mulig vej at
gå. Ideen faldt i god jord i kommunen og efter flere
møder og søgen efter egnede lokaler, lykkedes det i
september 2012 at holde indvielse af afdelingen. Til
åbningsreceptionen mødte der mere end 50
mennesker op. Indmeldelsesblanketterne var klar.
Der tegnede sig ikke mindre end 28 nye
medlemmer ved receptionen. Og de næste uger
kom der yderligere 10 medlemmer til. Dermed var
VBC pludselig vokset fra 65 til 103 medlemmer!

I dag (december 2017) er der stadig 25 medlemmer
i afdelingen på Møn. Og det har ligget konstant
siden det forventede frafald i det første år.

I samme periode er der netto kommet 29 nye
medlemmer i Vordingborg. En del af disse kan
henføres til aktiviteter, som bestyrelsen har
iværksat. Blandt andet har det været meget positivt
med et samarbejde med patientforeninger (Cancer).
Grupperne har været på besøg i klubben og fået en
orientering om klubbens arbejde og hvordan
sporten kan have gavnlig virkning på deres hverdag.
Endvidere har klubben aktivt arbejde med
Gåsetårnsskolen og ZBC, for at promovere sporten
over for den yngre generation. Selvom klubben har
haft en mindre fremgang i antallet af unge
medlemmer, er det langt fra det mål, som VBC har
om at nå mindst det dobbelte antal af
ungdomsmedlemmer.

VBC sportslige succes har også haft en tiltrækning af
nye medlemmer. Og det er ikke klubbens politik at
”fiske” medlemmer blandt andre klubber. Klubben
ønsker at have en høj moral på dette område,
hvilket opleves positivt blandt medlemmerne.

Klubbens investering i live streaming kan givetvis
også tilskrives en del.

På det seneste er der gjort en ekstra indsats for at
tiltrække nye ungdomsmedlemmer. På en måned er
der kommet 4 nye friske gutter på 11-13 år. De
plejes og trænes kyndigt af to af klubbens øvrige
ungdomsspillere: Camilla Buhl Andersen og Anders
Henriksen. De er nu ”flyvefærdige” og klar til at
rykke ud til ungdomscupperne mm.

Økonomien må ikke spænde ben for deres
deltagelse og engagement. Derfor dækker VBC alle
omkostninger til ungdomsmedlemmernes
deltagelse i turneringer. Såvel gebyrer som kørsel
mm.

Målet er kontinuerligt at arbejde med
medlemsrekruttering. Men det er samtidig et klart
mål at vores eksisterende medlemmer har gode
faciliteter og et godt miljø, som de også kan trives



Fra 65 til 119 på 5 år

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 1 2018

og udvikles i under mottoet: ”Sportsligt samvær for
bredde og elite”.

Derfor er interne arrangementer også en væsentlig
del af klubbens fundament. I flæng kan nævnes: to-
mands handicap turnering med 15 hold,
opstartturnering forud for sæsonen, inkl. hygge,
julepot inkl. meget hygge (intern skoma’r), samt en
intern forårs skoma’r turnering, inkl. hygge.

Vores kommunikation med medlemmerne sker til
dels via klubbens hjemmeside, hvor der findes alle
relevante informationer, nyheder, begivenheder
(kalender) samt videoarkiv mm. Ligeledes bruges
klubbens Facebook gruppe aktivt af medlemmerne
indbyrdes samt en info-central for visse
meddelelser omkring især turneringsrelaterede
forhold.

Herudover har klubben investeret i et
foreningssystem, som strømliner den administrative
del betragteligt lige fra bogføring og regnskab til
opkrævninger via e-mails og udsendelse af sms-
påmindelser. Medlemsstatistik er ikke længere en
pestilens – det klares med et klik.

VBC kan i marts 2018 fejre 50 års fødselsdag/
jubilæum, hvor der tages hul på forhåbentlig endnu
mere fremgang. Det er i hvert fald et klart mål! I
jubilæumsåret er vi således vært for DM i Cadre
71/2, Fri carambole samt 1-bande carambole.

FAKTABOKS:

Af Vordingborg Kommunes ca. 43.000 indbyggere
over 6 år, er 0,28 % medlemmer af VBC, svarende til
119 i antal.

Kontingentsatser:

Ungdom og senior+ (>60 år) kr. 425,- årligt

Senior 725,- årligt.

VBC betaler spillerlicens til alle holdspillere med kr.
225,- og yder endvidere tilskud til holdkørsel med
1/3 af statens takster samt til evt. bro/færge og
nødvendig overnatning. Disse tilskudsregler gælder
også for individuelle turneringer (uden
pengepræmier) til regions- og landsfinaler samt DM
fra og med semifinaler.

KONTAKT:

Ønsker du yderligere information er du velkommen
til at kontakte klubben via e-mail:
vordingborgbillard@gmail.com.

Læs mere på: https://vbc-vordingborg.dk

Aldersgruppe	 Kommunen	 VBC	 VBC	antal	
6	–	25	år	 22,1	%	 11,8	%	 14	
26	–	59	år	 43,2	%	 36,1	%	 43	
60	år	-	 35,5	%	 52,1	%	 62	
	

https://www.youtube.com/channel/UCHQLFp8_NR80owRcdd7Y-Og/featured
https://www.youtube.com/channel/UCHQLFp8_NR80owRcdd7Y-Og/featured
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Jeg vil starte med at anerkende Vordingborg Billard

Clubs bestyrelse, for det flotte foreningsarbejde det

er, at rykke medlemstallet i klubben med 83 % over

en femårig periode. Det er imponerende godt gjort!

Denne massive medlemsfremgang er bl.a. skabt via

god klubledelse, via et godt kommunikations-

arbejde og via klubinitiativer. Ligeledes igennem

opsættelse af mål for klubben, igennem

politikovervejelser og igennem en positiv ladet

klubkultur. Klubben har med god styring grebet

begivenheder og tilfældigheder, og klubledelsen har

synligt taget nogle gode og rigtige beslutninger for

klubbens virke.

I artiklen fra Vordingborg Billard Club, der kan man

uddrage indholdsmæssigt, at klubledelsen i VBC har

godt fat på ønsket struktur, styring og system i

klublivet.

Den gode historie fra Vordingborg Billard Club

præsenterer også en klub, der med sin tilknytning til

Den Danske Billard Union og til billard, tager et

samfundsmæssigt ansvar på sig i relation til

lokalmiljø og til bymiljø.

Selvom vi primært koncentrerer os om at rekruttere

medlemmer i vores klubber, der naturligt finder vej

til foreningsliv og til billardsporten, der skal vi også

være bevidste om og være åbne for, at andre

personer i samfundslivet med mulige handicaps og

mulige trivselsudfordringer, kan hjælpes og støttes

ind i vores foreninger. På samme måde som vi skal

åbne for nye måder at gøre tingene på og åbne

overfor nye trends.

Mangfoldigheden i dansk billard er vigtigt.

Klubbestyrelsen i VBC har til fulde forstået, at en

handleorienteret og en strategisk indsats på flere

mulige rekrutteringsområder, kan få den ønskede

effekt, at flere medlemmer vil søge til klubben og til

billardsporten. Det bør andre klubber lade sig

inspirere af.

Der er opsat mål og strategier i klubben for,

hvordan der arbejdes med medlemsrekruttering.

Herudover er der et rigtig godt fokus i klubben på

faciliteter, på medlemspleje og på et aktivt

klubmiljø.

Der skabes en god synlighed og en fin eksponering

af klubben via klubbens Elitedivisionshold i Kegler,

samt via DM stævner.

Ligeledes har man en god fysisk placering på en

skole, og klubben arbejder aktivt med skolen for at

promovere billardsporten og for at vise sine

muligheder for unge mennesker i foreningsliv og i

fritidsliv.

Klubbens nuværende succés hører derudover

sammen med, at klubbestyrelsen har taget nogle

bevidste valg til kommunikationsforhold og har

nogle klare politiske holdninger til kommunikation.

VBC har en flot hjemmeside, der løbende opdateres

og er meget informativ. Klubben har oprettet

Facebook gruppe og der arbejdes digitalt med e-

mails og med SMS kommunikation. Der er

investeret i live streaming udstyr og klubben har

videoarkiv. Relevante informationer er let

tilgængelige.



Jeg har flere gange i artikler i DDBU nyhedsbreve og

fra talerstolen ved DDBU årsmøder, opfordret

landets klubber til at have en kommunikations- og

informationsstrategi, og til at oprette

klubhjemmesider, som skal opdateres jævnligt og

være aktuel i sin informering. Dette for at eksponere

og brande klubben udadtil, samt som rekrutterings-

og kommunikationsredskab for klubben.

Vordingborg Billard Club er også her en god

ambassadør for dansk billard.

Den fine historie fra VBC er dejlig læsning. Den

beretter også om en klubledelse som agerer, og som

vil noget med klubben/klublivet. Der skal være

klubliv og sportsligt samvær for bredde og for elite.

Mangfoldighed er in i klublivet, og klubben har både

en sportslig og en social dimension i sit virke.

Kontingentsatserne er til at betale for ung, senior og

ældre. Klubben har tilskudsregler til turneringsspil,

og klubben bakker godt op økonomisk til

ungdomsspilleres turneringsdeltagelse. Klubben har

et årshjul for planlagte aktiviteter, og har en god

variation af aktivitetsmuligheder.

Det er helt i tråd med, hvad jeg gerne ser vores

klubber gøre landet over.

Til marts 2018 bliver Vordingborg Billard klub 50 år,

og der bliver givet lavet et jubilæumsarrangement i

klublokalerne på en konkret dato. Lidt på forkant

med situationen, der ønsker jeg klubben tillykke

med jubilæet, samt ønsker klubben held og lykke

med det videre lokale arbejde. Der er lagt et

fundament for endnu mere fremgang.

Den klubledelse der udføres i Vordingborg Billard

Club, og den flotte medlemsfremgang klubben kan

dokumentere i sit virke, er en fin inspiration for

andre klubber landet over. De gode historier må

gerne udbredes.

Tak for artiklen, og tak for det gode

foreningsarbejde i Vordingborg Billard Club!

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen

Formand for Den Danske Billard Union (DDBU)

Kommentarer til ”den gode historie” fra Vordingborg BC.
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Vordingborg Billard Club
er vært ved DM Cadre 71/2

Lørdag den 10. februar 2018

Søndag den 11. februar 2018

Link til YouTube kanal for livestreaming, hvor DM Cadre 71/2
i weekenden 10. - 11. febriar 2018 vil blive vist.

https://www.youtube.com/channel/UCHQLFp8_NR80owRcdd7Y-Og
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DANMARKSMESTERSKABER

https://www.youtube.com/channel/UCHQLFp8_NR80owRcdd7Y-Og/featured


Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 1 2018

DANMARKSMESTERSKABER

Når Danmarks bedste carambolespillere sætter
hinanden stævne til DM 12. til 14. januar i BK Grøndal, er
der al mulig grund til at forvente et festfyrværkeri af god
billard - her 14 dage efter nytår.

Hele 23 danske mesterskaber i 3-bande kan tælles
blandt de 16 deltagere, fra Hans Laursens første titel - i
1982 - til den forsvarende mester Allan Schrøder, der tog
titlen i 2017. Læg dertil et utal af internationale
medaljer, kronet med 3 VM-titler for hold ved Dion Nelin
(2) og Hans Laursen (1) og Erling Sjørups VM-titel i
allround disciplinen biathlon; ja, så må det ganske enkelt
blive en stor weekend i dansk billard.

I disse år er vores ellers trængte sport på flere fronter
ved at bryde anonymiteten; der kan således nu, for kun
anden gang, oddses på hvem der løber med titlen, så
man kan håbe, at der er så stor aktivitet og omsætning
på vores event, at Danske Spil føler sig foranlediget til at
holde fast i billardsporten. Favoritter er Dion Nelin,
Tonny Carlsen, Brian Knudsen og Thomas Andersen -
ikke overraskende; men lur mig, om ikke der står 12
spillere klar med en ganske anden mening om den sag.
Streaming er en anden landvinding, der nu også er nået
helt til Brønshøj, hvor vi forventer komplet streaming på
alle fire borde, foruden DDBU´s eksklusive dækning af et
enkelt bord - med kommentatorspor. Alt er således klar
til en lang weekend i BK Grøndal, hvor vi håber at se

rigtig mange tilskuere til 3 dages god billard. Og til de,
der ikke har mulighed for at se med på stedet: Følg med
på DDBU´s og BK Grøndals Facebook sider, hvor der vil
være links til live streaming af alle kampe.

God fornøjelse

Tage Lauridsen, BK Grøndal

DANMARKSMESTERSKAB 2017-2018

3-BANDE CARAMBOLE

FINALESTÆVNE

BK Grøndal, Frederikssundsvej 194 kld. 2700 Brønshøj Tlf. 38 60 51 16

Fredag den 12. januar 2018 kl. 11.00

Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10.00

Søndag den 14. januar 2018 kl. 10.00
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4 lokale billardklubber gik sammen om en fælles træningsaften
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Ringsted, Vordingborg, Sorana og Næstved har alle
fået nye ungdomsspillere og aftalte en fælles
træningsaften hvor 15 spillere mødte op til en
hyggeturnering.

Spillerne blev inddelt i 4 puljer hvor de mødte
hinanden alle mod alle til hver deres
handicapdistance. Formålet med denne
hyggeturnering var at ryste de unge spillere
sammen på tværs af klubberne, og at vise de nye
hvordan det fungere når man spiller turnering, når
man også skal være dommer og listeføre mv.

Der blev holdt en kort pause hvor de unge kunne
spise pizza og hygge sig.
En forældre havde bagt en stor kage som de unge
fik stor glæde af lige inden de skulle hjem.

Sorana havde lagt lokaler til dette arrangement, og
med de mange positive tilbagemeldinger arbejder
klubberne videre på at gentage successen i en af de
andre klubber i det nye år.
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Danmarks største
8-ball poolturnering for skoler,
fritids- og ungdomsklubber

DELTAG I REGIONALE FINALER OG LANDSFINALE

TURNERINGEN ARRANGERES AF DEN DANSKE BILLARD UNION

POOLCUP 2018
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Poolcup 2018

Man kan deltage i regionsfinalerne 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 2017 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 i skole 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.

Regionsfinaler
Afvikles i en poolklub under DDBU.

Termin: Afvikles 3. - 4. marts 2018

Tilmelding: På "nuchel@ddbu.dk". Deadline er 1. februar 2018.

Landsfinale
Afvikles i en poolklub under DDBU.
Termin: Afvikles 7. – 8. april 2018

Regler

Der spilles efter DDBU's regler for 8-ball

Den Danske Billard Union inviterer til Danmarks største poolstævne for
ungdomsspillere
Man kan spille med i Poolcup regionsfinaler 6 steder rundt i landet.

Man kan kvalificere sig til landsfinalen i København.



Poolcup 2018
1. februar 2018
Tilmelding til turnering

3. - 4. marts 2018
Regionsfinaler afvikles i følgende byer/klubber (afhænger af tilmeldinger):

Aalborg Billard Klub - Vesterbro 125 9000 Ålborg

Århus Snooker og Pool Ravnsøvej 40 F, 1. sal 8240 Risskov

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.

7. - 8. april 2018
Landsfinale:

Herlev Pool Club - Borgerdiget 105, 2730 Herlev &
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.

.

Præmier

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



Tilmelding
Tilmelding til turneringen er bindende og skal ske til:

nuchel@ddbu.dk

Det er gratis at deltage.Tilmeldingsfrist for regionsstævnerne er den 1.
februar 2018.

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.

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

Poolcup 2018

DDBU's samarbejdspartner er:
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Vi støtter de lokale billardklub-
ber med ”Vær Aktiv Kampagnen”. 
Kampagnen bygger på en samar-
bejdsaftale mellem billardklubben 
og Aros Forsikring, der i alt sin en-
kelthed går ud på, at medlemmerne 
i billardklubben booker et forsik-
ringsmøde med os. 

Vi kvitterer med et tilskud til bil-
lardklubben – og I bestemmer selv, 
hvad pengene skal gå til.

Aros Forsikring gør en forskel for  
Billard Unionens medlemmer!

Aros Forsikring GS · Viby Ringvej 4B, 8 · 8260 Viby J  
Telefon 7010 4222 · Døgnvagt ved skade 8734 5099   
www.aros-forsikring.dk · aros@aros-forsikring.dk

Skal vi også  
forsikre jeres  
medlemmer?

   Ring til Martin Høj  
salg- & kundeservicechef  

2124 1340

Forvent lidt mere… 

Som kundeejet forsikringsselskab er vi 
så stolte over den fantastiske bedømmel-
se af os. EPSI Rating dækker nemlig ikke 
kun kundetilfredshed, men også vigtige 
faktorer som kundeloyalitet, produkt- og 
servicekvalitet (fx i en skadesituation), 
samt værdi for pengene. 

EPSI Rating er en uafhængig undersøgel-
se af tilfredsheden blandt privatkunder 
i den danske forsikringsbranche. Ifølge 
EPSI er Aros Forsikring Danmarks bedste 
forsikringsselskab for alle - uden krav til 
særlige foreningsmedlemsskaber eller 
geografisk tilknytning. 

Bedste

AR
OS FORSIKRIN

G4

Aros Forsikring 
er for andet år i træk  

Danmarks bedste forsikringsselskab  
for alle

Læs mere om EPSI Rating på 
www.aros-forsikring.dk
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Kalender:

Dato Begivenhed Sted

Januar
13.-14. DM 3-Bande Carambole, mænd BK Grøndal

27 DDBU 5-kegle Tour 5 BK Amagerbro

27.- 28. DDBU 3-Bande Carambole Tour 1 BK Grøndal

27.-28. København 9-ball Open m/Handicap Copenhagen P & S

Februar

2. - 4. Nordic 10-ball Championships Oslo

10. DDBU 5-kegle Tour 6 ABK 31

10.-11 DM 71/2 Vordingborg BC

17.-18. A-række Mesterskab 9-ball

24. DDBU 5-kegle Tour 7 CCB/BK Grøndal

24.-25. Mesterrække Mesterskab 9-ball



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

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
Kent Erichsen
Telefon: 21475455
E-mail: elite@ddbu.dk

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

KASSERER
Erik Søndergaard
E-mail: eriks@ddbu.dk

FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET
Vakant

MEDLEM AF BESTYRELSEN
Marianne Mortensen
Klokkerbakken 56
8210 Aarhus V
Telefon: +45 50 74 99 61
Email: ungdom@ddbu.dk

BESTYRELSESMEDLEM SNOOKER
Per Micki Christensen
E-Mail: snooker@ddbu.dk

BESTYRELSESMEDLEM POOL
Jakob Lyng
E-Mail: ddbupool@gmail.com
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