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Et travlt 2019 for Den Danske Billard Union
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Der bliver tryk på i det kommende år for Den
Danske Billard Union. Vi er i gang med at
implementere strategiske indsatser og nye
arbejdsgange, og vi skal organisere et stort VM
stævne i billard på dansk jord i november 2019. For
at nævne nogle af de tunge og interessante ting,
som der skal sættes sejl til for unionen i 2019.

Med udgangen af 2018, der afsluttede vi unionens
arbejde med strategiplanen fra 2014 – ”Synlighed”.
”Synlighed” indeholdte nogle strategiske
indsatsområder i årene 2014-2018, som DDBU
Bestyrelsen har haft arbejdet med, udviklet på og
evalueret på. Vi har haft informeret om resultaterne
på de strategiske indsatsområder på årsmøder, og
DDBU vil også på Årsmødet 2019 fremlægge
beretning om, hvilke resultater vi kommer ud med
fra arbejdet med den flerårige strategiske plan.

I 2019 har vi gang i en udviklingsmaskine til DIF
Strategiaftalen 2018-2021, hvor vores arbejde er
fokuseret på at implementere planer på 3 spor.
Samtidig med at vi skal præsentere en ny DDBU
Strategiaftale 2019-2023, som der også skal
arbejdes med. Det er krævende for unionen, og det
er udfordrende.

Efter nogle år med medlemsnedgang, der fik vi
sidste år en lille medlemsfremgang. En
medlemsfremgang jeg håber på vi kan fastholde. En
medlemsfremgang jeg håber på vi kan udbygge de
kommende år.

Udviklingen af dansk billard tager sit udgangspunkt i
bevidstheden omkring forhold, som påvirker og har
betydning for udviklingsforhold til union og til
klubber.

En dimension handler om det der foregår i DDBU
organisationen og i alle klubberne. Vi gør tingene i
et mind-set, og set kulturrelateret, som er opbygget
igennem nogle år og som kan være vokset fast og
kan være hæmmende for udvikling. Det skal vi
løbende være opmærksomme på, og vi må ikke
være for traditionelt tænkende til billardsporten. Vi
må gerne være lidt selvkritiske og vi er nødt til at
udfordre os selv. Vi må være agerende og vi må
være eksperimenterende.

En anden dimension jeg vil påpege at vi skal være
opmærksomme på, det er det danske samfund og
selvrealiseringsbølgen, som i disse år bevæger sig
med stor fart og med en uforudsigelighed. Det
stiller krav til specialforbund og til
idrætsforeningerne om, at man har indblik i og
viden om, hvilke livsfaser vi ønsker at rekruttere
medlemmer fra. Børn, unge, voksne og ældre. Vi er
udfordret ved, at vi skal kunne kigge ind i
livsfaserne for alle mennesker, hvis vi gerne vil
rekruttere dem til billard, og gerne vil have dem ind
i vores billardklubber.

Ligesom vi også er udfordret ved, at vi løbende skal
fokusere på, hvad er det vi kan tilbyde barn, ung,
voksen og senior ved et medlemskab i vores
billardklubber ?

Hvad er det reelt, at vi kan tilbyde barn, ung, voksen
og senior i klublokalet udover at spille billard på et
flot opvarmet bord ? I et eksisterende
konkurrenceforhold med andre idrætter og andre
idrætsforeninger, har vi så den ”varer” og det
fritidslivstilbud, som børn, unge, voksne og ældre
tiltrækkes af, og der passer til livsfase af livet ?

Hvad er det klubberne vil med deres billardklub i
deres lokalområde, og hvilke medlemsgrupper går



de efter at rekruttere/fastholde ?

Vi skal rekruttere flere medlemmer i 2019.
Klubberne og DDBU har et fælles ansvar om dette,
og rekrutteringsarbejdet vokser op fra tilgangen til
det ude i klubberne. Der skal lægges nogle timer i
dette i det kommende år.

Verdensmesterskabet i 3-bande carambole spilles i
2019 i Danmark. Det er selvfølgelig en stor
udfordring for DDBU, og en organisatorisk opgave
der kræver mange timer at løse.

I forbindelse med dette VM arrangement i Randers,
der laver vi i løbet af 2019 en række events i og
omkring Randers, der er med at markere VM
stævnet og synliggøre billard. DDBU vil informere
mere omkring eventplanen inden for nogle uger.

Et VM-event i Danmark er i dag mere end bare ét
billard arrangement. Der er sket meget på VM-
event siden fra vores 2002 VM i Randers. Det
kommer billard Danmark også til at opleve i 2019.
Ansatte i unionen, bestyrelsesmedlemmer og
frivillige, de skal bruge mange timer i 2019 på at
organisere VM stævne og VM events. Forhåbentligt
med et godt resultat. Det er jeg sikker på.

At det er lykkedes at få VM i 3-bande til Danmark,
det er stort for DDBU og for dansk billard. Vi har et
godt samarbejde med Randers Kommune, Sport
Event Denmark, UMB, Søren Søgaard og Randers
klubberne til VM stævnet. Glæd jer derude til en
stor billardoplevelse.

Jeg ser frem til et spændende billard år i 2019.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen
Formand for Den Danske Billard Union

Et travlt 2019 for Den Danske Billard Union

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 11 2019



Dialogmøder
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Møderne afholdes følgende steder:

Mandag den 28. jan. 2019 Kl. 17.30 – 19.30 Billardklubben Frem Brostræde 3-5, 6000 Kolding

Tirsdag den 29. jan. 2019 kl. 17.30 – 19.30 Solsidens Billard Klub Ane Damsgade 5, 9400 Nørresundby

Onsdag den 30. jan. 2019 Kl. 17.30 – 19.30 Ikast Billard Klub Sverigesgade 5, 7430 Ikast

Mandag den 04. febr. 2019 kl. 17.30 – 19.30 Nykøbing F. Billard Klub Ndr. Ringvej 24, 4800 Nykøbing F

Tirsdag den 05. febr. 2019 kl. 17.30 – 19.30 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Onsdag den 06. febr. 2019 Kl. 17.30 – 19.30 Bristol Odense Stadionvej 50, 5200 Odense V

DDBU er vært ved kaffe og brød.

Emner til debat:
DIF/DIF foreningspulje
Udfordringer i jeres klub
DDBU ́s årsmøde
Skoleprojekt v/Niels Nüchel
Turneringsforhold v/Jan Mortensen og Hanne Rasmussen
Billarddagen står for døren – hvad byder klubberne/DDBU ind med i den forbindelse?

Tilmelding med oplysning om antal deltagere og hvilket mødested der ønskes benyttet skal senest den 21.
januar 2019 sendes til:

DEN DANSKE BILLARD UNION

Hanne Rasmussen Nordlundvej 124,

7330 Brande

tlf. 971812929 – 21729090

hanne@ddbu.dk



DANMARKSMESTERSKAB 2018-2019 3-BANDE CARAMBOLE FINALESTÆVNE
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Vejle Billard Klub, Vissinggade 23 7100 Vejle

Fredag den 11. januar 2019 kl. 11.00

Lørdag den 12. januar 2019 kl. 10.00

Søndag den 13. januar 2019 kl. 10.00

Deltagere:
Brian Knudsen, BK Grøndal

Allan Schrøder, Varde
Thomas Andersen, Varde
Dion Nelin, BK Grøndal
Carsten Hjøllund, CCB

Jacob Haack-Sørensen, BK Grøndal
Lars Dunch, CCB

Tommy Magnussen, Bristol Odense
Martin Olesen, Vejle
Michael Toudahl, Vejle

Tonny Carlsen, BK Grøndal
Allan Keith, Vejle

Brian Zola Hansen, Varde
Claus Mosskov, Fredericia
Benny Staalbo, Albertslund

Poul Bjerring, ABK 31

Afviklingsplan

Fredag:
09.00-10.00 Træning
10.15 Åbning af stævnet
11.00- Puljekampe

Lørdag:
10.00 – 15.00 Puljekampe
15.00 - Kvartfinaler
19.00 Banket

Søndag:
10.00 Semifinaler
13.00 Finale
15.30 Afslutning



Status på arbejde/projekter

Januar/februar
Regionsmøder
Deltager i regionsmøder seks steder i landet

Eventmaker uddannelse.
Jeg har været så heldig at blive optaget på denne
uddannelse som starter i slutningen af januar.
Uddannelsen skal bl. a. bruges i forbindelse med
VM 2019 i Randers

VM Randers 2019:
Færdiggørelse af den endelige Eventplan i
forbindelse emd VM 2019 i Randers.

Møder med klubberne i Randers og
skoleforvaltningen omkring skoleforløb i pool og
keglebillard

Styregruppemøde med Randers kommune om VM
2019

Skoleprojekter
Servicering af igangværende projekter, opstart af
nye, kontakt til interesserede klubber.

Poolcup
Opstart af den store poolturnering i samarbejde
med Ungdomsringen og de klubber som skal
afholde regionsfinaler

Nye skoleprojekter

Skuller der være klubber, der er interesseret
i at starte et samarbejde med den/de lokale
skoler.

DDBU står tilrådighed med vejledning og
afhængig af projektet også med økonomisk
støtte.

Kontakt undertegnede

Ring/skriv til:
Udviklingskonsulent
Niels Nüchel
24250633
nuchel@ddbu.dk

Udviklingskonsulenten

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 1 2019

http://www.example.com


Er din forening godt forsikret?

DIF og DGI har indgået en fordelagtig aftale med Tryg, der gør det enklere for foreningerne at være godt

dækket.

Alle foreninger, der er medlemmer af DIF eller DGI, er automatisk omfattet af en kollektiv forsikringsaftale hos

Tryg.

Den omfatter:

• Ansvarsforsikring

• Arbejdsskadeforsikring

• Psykologisk krisehjælp

• Idrætsrejseforsikring

• Retshjælpsforsikring

Men din forening kan også have brug for supplerende forsikringer for at være sikkert dækket. Dem skal din

forening selv sørge for at tegne, og de afhænger af foreningens aktiviteter, hvad de ejer, om der er et klubhus

med mere.

Det gælder eksempelvis:

• Erhvervsforsikring, der dækker skader på jeres inventar og udstyr eksempelvis ved brand, tyveri eller

vandskade

• Bygningsforsikring, der dækker skader på foreningens eget klubhus eller andre bygninger

• Transportforsikring, der dækker skader på jeres sportsudstyr, eksempelvis når det transporteres i

forbindelse med et stævne

(Listen er ikke udtømmende)

Du kan læse mere om fælles og egne forsikringer på http://www.idraettensforsikringer.dk

Få et prismatch

Aftalen mellem DIF, DGI og Tryg betyder, at din forening kan få matchet prisen på de forsikringer, de har i dag.

Det gør det mere enkelt for dig at sikre, at I er godt dækket til en konkurrencedygtig pris.

På dette link kan du

https://tryg.dk/erhverv/partner/dif-og-dgi-foreninger
bestille et tilbud eller blive kontaktet af en af Trygs rådgivere.

Udviklingskonsulenten. Forsikringer
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Udviklingskonsulenten
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DEN DANSKE BILLARD UNION
THE DANISH BILLIARD FEDERATION

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK-2605 Brøndby
Telefon: +45 43 26 20 82 · E-mail: ddbu@ddbu.dk 
Spar Nord · Reg. nr. 9219 · Konto nr. 456-52-27365

www.ddbu.dk

BILLARDENS UGE I DANMARK 
 Formålet er en uge hvor DDBU sætter fokus på synliggørelse af billardsporten,  

fokus på klub- og foreningslivet i DDBU, fokus på en variation af klubaktiviteter og  
på rekruttering/fastholdelse af medlemmer. 

Formålet med BILLARDENS UGE er, at ugen bliver en tilbagevendende begivenhed,  
der afvikles på samme tid hvert år, og som bidrager til at synliggøre billardsporten og klubberne.

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

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

BILLARDENS UGE 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



Billardens Uge
Efter i nogle år at have afviklet Billardens dag
forsøger DDBU med Billardens Uge.

En del klubber har efterlyst en mere fleksibel form
for afvikling. Det har vi nu taget til efterretning,
således at klubberne i løbet af uge 6 i 2019 kan
afvikle forskellige aktiviteter til fremme af
billardsporten.

Vi håber med dette tiltag, at mange flere klubber vil
deltage i denne event.

DDBU står til rådighed med hensyn til trykning af
plakater , foldere, invitationer, flyers m.m.

Plakaten er en standard plakat, hvor klubberne har
mulighed for at få trykt logo, sponsorer, billeder og
den/de events klubben ønsker.

Plakater trykkes i A-3 og A-4

Foldere i A-4, A-5 (foldet A-4)

Nedenstående er eksempel på en standard plakat

Udviklingskonsulenten
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BILLARDENS UGE I DANMARK
DEN 4. TIL DEN 10. FEBRUAR 2019

DEN DANSKE BILLARD UNION
THE DANISH BILLIARD FEDERATION

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK-2605 Brøndby
Telefon: +45 43 26 20 82 · E-mail: ddbu@ddbu.dk
Spar Nord · Reg. nr. 9219 · Konto nr. 456-52-27365

www.ddbu.dk



Udviklingskonsulenten Poolcup 2019
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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 2019

Så er det igen tid for Danmarks største poolturnering for ungdom.

Indbydelse til turneringen kan findes her:

http://online.fliphtml5.com/jrkp/nxdz/

https://tryg.dk/erhverv/partner/dif-og-dgi-foreninger


DM finaler
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Ønske om et DM sendes på mail til hanne@ddbu.dk

17.-18. nov. 2018DM fri carambole Vordingborg
17.-18. nov. 2018DM 3-bande kvinder Bristol Odense
01.-02. dec. 2018DM cadre 47/2 Vordingborg
08.-09. dec. 2018RF 3-bande elite – vest Fredericia
08.-09. dec. 2018RF 3-bande elite – øst Bedste nr.1 fra semifinalen
05-07. april 2019DM keglebillard indv. herrer og kvinder Hjørring
11.-13. jan 2019DM 3-bande indv. herrer Vejle
23.-24. febr. 2019DM cadre 71/2
29.-30. marts 2019DM keglebillard Søgaard liga slutspil Vinder af grundspillet
02.-03. marts 2019DM 3-bande Søgaard liga slutspil Vinder af grundspillet
16.-17. marts 2019RF kegler herrer elite – vest Aars BK
16.-17. marts 2019RF kegler herrer elite – øst BK Sorana
23.-24. marts 2019DM 5-kegle Ikast
13.-14. april 2019DM biathlon Bedste nr. 1 fra semifinalen
18.-20. april 2019DM juniorer kegler, 3-bande, 5-kegle Sakskøbing
11-12. maj 2019DM 1-bande carambole Sakskøbing
18.-19.maj 2019DM 2-mands hold 5-kegle Spilles ned til 4 hold

http://www.example.com
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Kalender:

Dato Begivenhed Sted

Januar

11.-13. DM 3-bande Vejle BK

21. DDBU bestyrelsesmøde Skype

26.-27. DM 9-ball Sharks, Århus
28. Regionsmøde BK Frem
29. Regionsmøde Solsidens Billard Klub
30. Regionsmøde Ikast Billard Klub

Februar
4. Regionsmøde Nykøbing F. Billard Klub
5. Regionsmøde Idrættens Hus Brøndby
6. Regionsmøde Bristol Odense

Kalender
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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

Hanne Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig
for turneringsadministrationen Vest.

Nordlundsvej 124
7330 Brande
Telefon: 97 18 29 29
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

MEDDELM AF BESTYRELSEN
Thomas Andersen
E-mail: tan@c5apps.dk

FORMAND FOR UNGDOMSUDVALGET
Marianne Mortensen
Klokkerbakken 56
8210 Aarhus V
Telefon: +45 50 74 99 61
Email: ungdom@ddbu.dk

BESTYRELSESMEDLEM SNOOKER
Vakant

BESTYRELSESMEDLEM POOL
Jakob Lyng
E-Mail: pool@ddbu.dk
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