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I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår

Esbjerg BC satser på ungdommen

To gange om ugen indbyder klubben til ungdomstræning.

Karsten står for træningen mens Lars tager sig af kontakten til skoler og kommune.

Klubben er fra marts måned med i en ny ordning i Esbjeg hvor børn får uddelt et aktivitetskort. Dette håber
klubben på kan give flere unge medlemmer
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Ny økonomisk støttestruktur

Som allerede omtalt i flere tidligere udgaver af

DDBU Nyhedsbrev, er vi i DDBU organisationen

meget optaget af den nye DIF økonomiske

støttestruktur.

Vi har arbejdet med at få præciseret nogle

strategiske spor i en prioriteringsproces, som DIF

bestyrelsen gerne skulle indstille til godkendelse på

deres møde d. 6. december 2016, hvor DDBU

sammen med andre specialforbund er på

dagsordenen.

Når man arbejder med sådan en proces, får man

også kigget grundigt på og får identificeret, hvilke

udfordringer og opgaver, der er de vigtigste for

forbundet. Her og nu, samt for DDBU´s fremtidige

virke.

DDBU fremlægger følgende strategiske spor til

godkendelse i DIF bestyrelsen:

- Talent- og elitearbejde

- Organisationsudvikling

- Kvalitet og rekruttering

Hvis de bliver godkendt som strategiske spor i

forhold til den nye økonomiske støttestruktur, vil

det i praksis betyde, at vi i de kommende år og med

begyndelse fra 2018, har en stor opgave med at

løfte de 3 spor på én gang i organisationens virke.

Men opgaven begynder allerede i 2017.

Det bliver en kæmpe udfordring for bestyrelsen og

for organisationen.

Efter en forhåbentlig godkendelse af

strategisporene på DIF bestyrelsesmøde d. 6.

december 2016, skal vi efterfølgende fra DDBU side

i gang med at udforme handleplaner til de enkelte

strategispor, som så i starten af 2017 skal

godkendes af DIF bestyrelsen.

DDBU vil i foråret 2017 kommunikere mere ud

omkring strategisporene og vores arbejde med det.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen

Formand for Den Danske Billard Union
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Anders Henriksen vinder DM i Cadre 47/2.

I weekenden d. 26-27. november 2016, der lagde

billardklubben KBK/BNV lokaler til DM stævnet i

Cadre 47/2.

Anders Henriksen fra Nakskov BK var favorit til

titlen, og han levede op til dette med fint spil ved

DM i København.

Undervejs tangerede han den danske rekord for

både serie og enkeltsnit, da han i puljekampen imod

Daniel Nielsen lukkede kampen i kun én indgang.

200 point i serie og 200 i snit. Imponerende.

Tidligere har kun Michael Mikkelsen formået at

gøre det samme. Dan Nielsen har også lukket en

kamp med 200 i serie, men det var i 2.indgang.

Efter lørdagens puljespil i 2 puljer, der gik følgende

spillere videre: Anders Henriksen (Nakskov BK), Dan

Nielsen (KBK/BNV), Tom Pietrazek (KBK/BNV) og

Daniel Nielsen (Kalundborg BC).

Anders Henriksen vinder den første semifinale over

Daniel Nielsen, og Tom Pietrazek vinder

overraskende over sin klubkammerat Dan Nielsen i

den anden semifinale.

Finalekampen var en ret ensidig affære. Anders

spillede stabilt og Tom kunne slet ikke komme ud

fra starthullet. Anders vinder finalen 200-39, og

dermed genvinder han titlen i Cadre 47/2.

Anders Henriksen sluttede på 28,57 i totalsnit for

stævnet.

Tillykke til Anders Henriksen med DM titlen i Cadre

47/2.

Tak til KBK/BNV for et godt DM arrangement, og en

særlig tak til Jacob Gjedde og Christian Andersen.

De var dommere begge DM dage og de ydede en

stor indsats for at stævnet var vellykket.

Med venlig hilsen

Stævneleder Flemming Busk Knudsen
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Michael Hansen vinder DM i Biathlon for 2. gang.

I weekenden d.3-4. december 2016, der var

billardklubben ABC 72 Albertslund vært for DM

stævnet i Biathlon. Det var første gang historisk set,

at klubben lagde lokaler til et Danmarksmesterskab

i én af vores billard discipliner spillet på carambole

bord. Tidligere har ABC 72 været vært for tours i 3-

bande.

For DDBU er det en god ting, at nye værtsklubber

for DM stævner melder sig på banen. Tak til

Albertslund klubben for det (særlig tak til Michael

Hansen), og tak for gode rammer til

mesterskabsafviklingen. Ligeledes tak til udenbys

dommerhjælp fra Lars Øder og Bjørn Cordius, som

en ydede en kompetent dommer indsats om

lørdagen. Tak til Rico List, Flemming Hansen og Erik

Kjærgaard, som var ligeså kompetente i

dommeropgaven om søndagen.

Efter lørdagens puljespil, hvor en uheldig Thomas

Larsen (Vejby BK) røg ud med små marginaler, der

gik Thomas Andersen (Næstved BK), Henrik

Søndergaard (BK Sorana), Tommy Magnussen

(Bristol Odensen) og Michael Hansen (ABC 72

Albertslund) – videre til søndagens semifinaler. Alle

spillere med én eller flere DM titler i deres

personlige bagage, og alle spillere som kunne vinde

mesterskabet.

Det blev nogle spændende og seværdige semifinale

opgør, hvor Henrik vandt over Tommy, og Michael

vandt over Thomas.

Søndagens sidste kamp var altså Henrik

Søndergaard imod Michael Hansen.

Finalen blev et drama, hvor momentum skiftede

flere gange undervejs.

Henrik Søndergaard startede overraskende med at

vinde 3-bande, hvor han spillede med 1,000 i snit,

og med en velspillet serie på 7. Flot, Henrik !.

Michael Hansen havde derfor en svær opgave foran

sig, da der skulle spilles 5-kegler.

Han skulle indhente det tabte fra 3-bande, og nå de

200 point på scoretavlen inden Henrik. En svær

opgave, når man ved, hvor skarp Søndergaard er til

langballer, spidser og afdækning i 5-kegler.

Det blev en yderst seværdig og spændende dyst i 5-

kegler. Henrik Søndergaard stod nærmest med DM

titlen i hånden, da han i afslutningen førte 195-176.

Men brændte baller til sidst fra Søndergaard, og en

Michael Hansen som evnede at slå til på det rigtige

tidspunkt, fik DM titlen i Biathlon til at gå til

Albertslund, og til Michael Hansen.

Forståeligt nok, hvis Sorø spilleren Henrik

Søndergaard havde den oplevelse efter

finaledysten, at han havde tabt DM guldet på gulvet

i de sidste stød i 5-kegler.

Finalen kan genses på YouTube.

Tillykke til Michael Hansen med en ny DM titel i

Biathlon.



Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 10 december 2016

Til klubberne

WWW.billardresultater.dk
Klubinfo:

Her vil I kunne se at mange af spillernes mobil telefon

numre står under kolonnen ”fast-net” og i nogle tilfælde

omvendt.

Via klubbens login går I ind på fanen ”admin” videre til

”ændre spillerdata”, her trykkes på ”ret” og spillernes

mobil nummer flyttes over i det korrekte felt.

Det er vigtigt I foretager ændringerne, så DDBU kan

komme i gang med den planlagte SMS service.

Ønskes nyhedsbrevet tilsendt, skal spillernes mailadresse

også oplyses.

Kort og godt: Mobil nummer under mobil nummer feltet

og fastnet tlf. nummer under fast-net feltet.

PS. – alle de der har fået bragt det i orden, skal

selvfølgelig se bort fra denne mail

**

BEMÆRK:

I forbindelse med betaling ved tilmelding til turneringer,
bliver tilmeldingsgebyret IKKE hævet, før
tilmeldingsfristen er udløbet.

Fanen "Tour" er ændret til "Book turnering"

VEDR.: INDIVIDUELLE SKEMAER

Fluebenet øverst på de individuelle skemaer må KUN

fjernes såfremt spillerne går videre til næste runde uden

kamp.
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NORDIC SNOOKER 
CHAMPIONSHIP 2017 

REYKJAVIK, ISLAND 
18.-21. JANUAR 2017 

Nordic Snooker Championship 
NSC er et internationalt mesterskab med deltagelse af Sverige, Norge, 
Island, Finland og Danmark. Mesterskabet er sanktioneret af Nordic Bil-
lard Council, som er et samarbejde mellem alle de nordiske billardorga-
nisationer. 
 
Skæringsdato 
Den 06. december 2016 udtages otte danske spillere til deltagelse i Nor-
dic Snooker Championship 2017 i Reykjavik, Island. 
 
Udtagelseskriterier 
Den forsvarende danske mester udtages først. Derefter udtages der 
efter ranglisten. Det vil sige, at de syv øverst placerede vil blive inviteret 
til at deltage. Hvis en spiller takker nej, inviteres den næste på listen, 
indtil de otte er fundet. Spillere, der ligger uden for top-32 på den ordi-
nære rangliste, udtages dog ikke. 
 

Dommere 
Det islandske billardforbund har som noget helt særligt indledt et samar-
bejde med det europæiske billardforbund EBSA, der blandt andet står for 
at afvikle det officielle EM. Samarbejdet betyder, at der under det nordi-
ske mesterskab vil være mulighed for at blive uddannet som ’Class 3’-
dommer, som er internationalt anerkendt. Herigennem vil man blive ud-
dannet i dommerens rolle samt i gældende regler for snooker. Kurset 
foregår to dage før, turneringen starter, og man vil efterfølgende skulle 
dømme ved turneringen, som vil være en del af eksamen, hvor man bliver 
bedømt af kursuslederen fra EBSA. 
Snookerudvalget vil gerne invitere to interesserede til at blive uddannet 
som Class 3-dommer, så hvis man er interesseret i dette, må man meget 
gerne kontakte snookerudvalget på: snooker@ddbu.dk 
Man vil få betalt fly og hotel, og derudover modtager man af det islandske 
forbund en betaling på 20.000 islandske kroner (ca. 160 euro). Ud over 
det får man et måltid mad m/vand hver dag, man dømmer. 

1. plads: 1.000 € 
2. plads: 500 € 
3.–4. plads: 250 € 



Danmarks største
8-ball pool-stævne for skoler,
fritids- og ungdomsklubber

DELTAG I REGIONALE STÆVNER OG LANDSSTÆVNE

STÆVNERNE ARRANGERES AF DEN DANSKE BILLARD UNION

POOLCUP 2017

Informationer på Facebook:

https://www.facebook.com/poolcup2017/
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JULEGAVEN TIL DIG SOM HAR ALT! 
 
 
 

 

EN LÆREPLADS SOM 
KEGLEBILLARDSPILLER 
 
FREMRAGENDE 
INSTRUKTIONSBOG SKREVET AF 
KJELD REBY LØREN 

 
 
 
PRIS: KR. 175.- 

 

LÆR AT SPILLE BILLARD - DVD 
DAN NIELSEN LÆRER DIG 
BILLARDSPILLET FRA GRUNDEN 

 
PRIS: KR. 175.- 

 

STRATEGI OG PINDESPIL 
DOBBELT DVD MED VORES 
BEDSTE KEGLEBILLARDSPILLER 
JOHNNY HANSEN 

 
 
PRIS: KR. 150.- 

 

LÆR AT SPILLE SKOMAGER 
DVD MED ALLE DE SMÅ TRICKS I 
DENNE VELKENDTE DISCIPLIN 

 
 
PRIS: KR. 175.- 

 

HUSKER DE? 
DVD MED VORES STØRSTE 
KORYFÆER I DANSK BILLARD 
GUNNAR NU HANSEN ER 
KOMMENTATOR 

 
 
PRIS: KR. 100.- 

 

TRICKY SHOTS 
DVD MED TINI WINJEN OG DEN 
SPANSKE FINGERVIRTUOS  
PEDRO NADAL 

 
PRIS: KR. 100.- 

 

 

RING ELLER MAIL TIL SEKRETARIATET I BRØNDBY OG FÅ 20% RABAT I HELE DECEMBER MÅNED. 

43262082 
ddbu@ddbu.dk 

Betal med mobilepay 
42794609 



Junior Pool Serie

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 10 december 2016



Nyt fra DDBU: Arrangører af Danske mesterskaber

Sæson 2016-2017
14.-15. jan 2017 DM 3-bande indiv. herrer Vejle

18.-19. febr. 2017 Cadre 71/2 KBK/BNV

11.-12. marts 2017 DM 3-bande indiv. Kvinder BK Fluen

11.-12. marts 2017 DM 1-bande carambole

18.-19. marts 2017 DM 3-bande Billard Søgaard liga slutspil Vinder af grundspillet

25.-26. marts 2017 DM 5-kegle Ikast

25.-26. marts 2017 DM Fri carambole KBK/BNV

01.-02. april 2017 DM keglebillard Billard Søgaard liga slutspil Vinder af grundspillet

7.-9 . april 2017 DM keglebillard indiv. herrer og kvinder Asaa BK

12.-13. maj 2017 DM 2-mands hold 5-kegle

02.-03. juni 2018 DM juniorer kegler, 3-bande, 5-kegle Sakskøbing

Ansøgning om et DM arrangement sendes til Hanne Rasmussen hanne@ddbu.dk
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Planlagte møder og aktiviteter i 2016

Måned Dato Aktivitet Sted

December 12 DPT1000 8-ball Bristol

12-13 Grand Prix 2- Finale Frederiksberg

Januar 8 Ungdomscup snooker Frederiksberg

14 JuniorPool Serie Osted

14-15 DM 3-bande indiv. herrer Vejle
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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
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
Niels Chr. Kjær
Telefon: +45 99555100
E-mail: nck@ddbu.dk

FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET
Paul Alring
Telefon: +45 31 27 22 75
E-mail: alring@ddbu.dk

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

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

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