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December 2014  Nummer 10 

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 

Planlagte furaftensmøder 
Mandag den 19. jan 2015          kl. 17.30 – 19.30     Viborg Billard Club  Håndværkervej 12, 8800 Viborg 
 
Tirsdag den 20. jan. 2015           kl. 17.30 – 19.30       Billardklubben Frem  Brostræde 3a, 6000 Kolding 

 
Mandag den 16. febr. 2015        kl. 17.30 – 19.30  Sakskøbing Billard Klub Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 

       Sakskøbing 
Tirsdag den 17. febr. 2015         kl. 17.30 – 19.30           Idrættens Hus, 2605 Brøndby 

DDBU´s personale holder juleferie fra den 20. dec. 2014 – 04. jan. 2015 (begge dage 
incl.) 
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår  

Fornyelse af licenser til pool: 
 
Vi gør opmærksom på at licenserne til Pool nulstilles den 8. december i år. 
I skal derfor have disse fornyet umiddelbart derefter. 
Prisen er kr. 100.- og licensen gælder frem til 1. juni 2015 hvor alle licenser nulstilles – pool/snooker/keglebillard 
og carambole. 
Fra den 1. juni 2015 vil alle discipliner derfor have den samme sæson. 
Herefter kan nye licenser bestilles gældende til 1. juni 2016. Prisen aftales på årsmødet den 5. juni 2015. 

Bestyrelsesnyt 

Formand for DDBU Henning Schultz er for øjeblikket langtids sygemeldt. 
Forretningsudvalget har derfor indtil videre konstitueret sig som følger: 

Fungerende formand – Michael B. Nielsen  
Kasserer – Niels Chr. Kjær 
TU- udvalgsformand – Jan Mortensen 

Medlemsregistrering: 
DIF har den 1. december udsendt materiale til den kommende medlemsregistrering. Er materialet ikke modtaget 
kan det skyldes at jeres klub ikke har opdateret klubinfo i CFR-registeret. I bedes i så tilfælde rette henvendelse 
til DIF på ppe@dif.dk 
Der forefindes en detaljeret vejledning på medlemstal.dk 

Start mail til foreninger 2014 

Husk at indberette ALLE jeres medlemmer og husk at medlemmer der ikke spiller turneringer men er medlem-

mer i klubben også bliver indberettet. 

mailto:ppe@dif.dk
http://dendanskebillardunion.dk/wp-admin/www.medlemstal.dk
http://dendanskebillardunion.dk/wp-content/uploads/Start-mail-til-foreninger-2014.pdf
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Nyt fra DDBU 

JBM-CUP i keglebillard og 3-bande carambole 
 
Indbydelsen er udsendt til samtlige klubber, med 5. januar 2015 som sidste 
tilmeldingsfrist. 
Tilmeldingen skal foregå på www.billardresultater.dk via klubbens login 

KONFERENCE FOR KLUBBENS TURNERINGSLEDER 
Den Danske Billard Union inviterer klubbens turneringsleder til konference. – Konferencen vil være et 
årligt tilbagevendende forum hvor klubbens turneringsleder kan komme frem med alt, hvad der har 
med turneringer at gøre – det vil fortrinsvis være bredden der kommer i fokus. 
 ris 

 ros  

 forslag/idéer til nye turneringer  

 forslag/idéer til nuværende turneringer  

 m.m.  

 

Konferencen lægger op til en positiv dialog DDBU og klubberne imellem. 
Det skal dog understreges, at mødet ikke er beslutningsdygtig KUN retningsgivende for DDBU´s turne-
ringsudvalg. 
 

Mødet afholdes lørdag den 28. februar 2015 – kl. ? (ikke endelig endnu) 
i Bristol Odense´s lokaler, Stadionvej 50F, 5200 Odense V 

 
Da vi forventer at alle klubber møder op, må vi begrænse deltagerantallet til ÈN repræsentant 
pr. klub.  
DDBU er vært ved en bid brød og en øl/vand. 
 
Tilmelding til mødet skal ske senest fredag den 20. februar 2015 – DDBU´s sekretariat i Brande han-
ne@ddbu.dk – tlf. 97 18 29 29/21 72 90 90 

http://www.billardresultater.dk
mailto:hanne@ddbu.dk
mailto:hanne@ddbu.dk
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Michael Mikkelsen Dansk Mester i Cadre 47/2  

Kimen til placeringen i årets danske mesterskab blev 
lagt i en dramatisk 3. runde. Her besejrede Michael 
den unge komet Anders Henriksen fra Nakskov og 
samtidig tabte Dan Nielsen det indbyrdes opgør til 
klubkammeraten Tom Pietraszek. Godt gået af Tom 
og smadderærgerligt for Dan, men som Dan påpege-
de efter kampen: ”Jeg havde masser af chancer til at 
lave noget stort i dag, men ballerne ville bare ikke 
gøre, hvad jeg bad dem om.”  
I 4. runde spillede Michael suverænt. Mod Hans Hen-
rik Henriksen fra Nakskov tordnede han derud af. 
Med fantastisk teknik, flot billardspil og høje serier 
var han i gang med at slukke i 4 indgange - brændte - 
så han kom til at mangle 18, scorede 15 i næste ind-
gang, og var så 3 indgange om at få slukket, så han 
kom til at lande på 25,00 i snit. Alligevel meget flot, 
og med det resultat var det danske mesterskab i hus 
allerede inden sidste runde.  
Michaels nærmeste konkurrenter var Anders og Dan. 
I sidste runde skulle Michael spille mod Dan Nielsen 
og selv hvis Dan vandt med 200 mod 0 i 1 indgang, og 
Anders vandt tilsvarende mod Frank Valsted fra Tå-
strup, kunne Michael ikke indhentes.  
Det helt store spørgsmål, som skulle besvares i sidste 
runde, var fordelingen af sølv- og bronzemedaljen 
mellem Anders og Dan.  
Anders vandt sin kamp mod Frank - 200 i 20 indgange 
og nåede op på samme matchpoints som Dan. Næ-
sten samtidig slukkede Michael i kampen mod Dan i 
12 indgange. Dette betød at Dan, som indtil da havde 
nået 93 points, skulle score mindst 28 points i efter-
stødet, for at sølvet var i hus. Imidlertid gik Dan dybt 
koncentreret til bordet, og med tilbageholdt ånde-
dræt var tilskuerne vidne til, at Dan ikke blot scorede 
de krævede 28 points. Nej han nøjedes ikke. Han 
slukkede med stævnets - for anden gang - højeste 
serie på 107 med bragende flot billard og opnåede 
dermed uafgjort mod den nye mester.  
Denne intense fight var en fremragende reklame for 
billardsporten og satte et passende flot punktum for 
årets finale.  
Bestyrelsen for KBK/BNV vil gerne rette en tak til alle 
dommere og hjælpere, som gjorde dette stævne mu-
ligt. En speciel tak rettes til Allan Lys Jensen fra BK 
Amagerbro, som uden tøven tilbød sig som dommer, 
da vi kom i bekneb. Som vores formand ville have 
formuleret det, vidner det om det store kammerat-
skab, der hersker inden for dansk billardsport.  

Tak til tilskuerne som tog sig tid til at kigge forbi og 
støtte spillerne. Vi håber i fik en rigtig god oplevelse.  
Sluttelig tak til spillerne. I er nogle fantastiske ambassa-
dører. Med jeres optræden og fairness repræsenterer I 
vores sport på forbilledlig vis.  

Næstved BK 
Tuborgfondet har ydet en støtte på 5000 kr. til indkøb 
af nye billardballer samt kegler. 
 
Næstved billard klub havde det ønske at man meget 
gerne ville give klubbens medlemmer muligheden for 
at have optimale betingelser både under træning og 
kamp. Og derfor ansøgte man Tuborgfondet om 5000 
kr. som et tilskud til indkøbet af 8 sæt baller til kegle-
billard og 4 sæt baller til carambole billard. 
 
Alle billardspillerne i Næstved er meget taknemmeli-
ge for støtten der gør at de gamle og slidte billard 
baller er blevet udskiftet med helt nye. Så nu er 
der ikke belæg for at give ballerne skylden hvis man 
skulle kikse et stød. 
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Nyt fra klubberne 

Grøndal Multicenter 
Hvidkildevej 64 
2400 København NV 
E-mail: post@kbk-bnv.dk 
Website: www.kbk-bnv.dk 

 
 
 
 

Reception og opvisningskampe i KBK/BNV   
Mandag d. 5. januar 2015 

 
 

I anledning af 90 års jubilæumsdag for Københavns Billard Klub,  
så inviterer vi hermed til reception i Teatercaféen i Grøndal Multicenter  

og til opvisningskampe i vores klublokale. 
 
 
 

Reception fra kl.17-19  
 

Billard kl.19-21. 
 

Billard på top niveau ! 
 

Torbjørn Blomdahl vs. Dick Jaspers  
 

Johnny Hansen vs. Ole Nymark 
 

Vi ses på jubilæumsdagen !   
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Bestyrelsen for KBK/BNV 

mailto:post@kbk-bnv.dk


5 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Diverse 

Aktiv aldring er meget andet end motion 
aldring 
Andelen af danskere over 65 er støt stigende, og de 
mange ældre udfordrer måden, vores samfund og 
sundhedssystem er indrettet på. Derfor opfordrer 
myndighederne de ældre til at føre en sund livsstil og 
være aktive både fysisk og socialt. Men at sætte lig-
hedstegn mellem en aktiv alderdom og sundhed er 
alt for snævert, viser ny forskning; ældre kan have 
stor glæde, og også sundhedsmæssige fordele, af ak-
tiviteter, som ikke nødvendigvis lever op til de offici-
elle livsstilsråd – billard for eksempel.  
- Tidligere forventede man ikke, at ældre var aktive. 
Faktisk blev de frarådet fysisk aktivitet, fordi det var 
for farligt, og de blev i stedet opfordret til fx at spille 
kort. I dag er det sådan, sat lidt på spidsen, at vi for-
ventes at være aktive og leve sundt, til vi dør sunde 
og raske af alderdom som 90-årige. I en vis forstand 
er alderdommen annulleret, siger Aske Juul Lassen, 
der netop har forsvaret sin ph.d.-afhandling Active 
Ageing and the Unmaking of Old Age ved Københavns 
Universitet. 
Billard er meget velegnet som aktiv aldring, viser 
Aske Juuls Lassens undersøgelse. 
Aske Juul Lassen er tilknyttet Center for Sund Aldring, 
der er støttet af Nordea-fonden, og han har i forbin-
delse med sin ph.d.-afhandling lavet feltarbejde på to 
aktivitetscentre for ældre i Københavnsområdet og 
analyseret WHO’s og EU’s officielle policy-
dokumenter om aktiv aldring. 
Jeg holder EU’s og WHO’s aldringsopfattelse op imod 
det, der foregår blandt de ældre i deres hverdag. De 
ældre foretager sig rigtig mange ting, som jeg vil kal-
de aktiv aldring, og som giver stor livskvalitet, men 
som ikke vil blive karakteriseret som ”sundt” af myn-
dighederne. Spørgsmålet bliver så, hvordan man kan 
definere et godt ældreliv, og hvordan man indretter 
samfundet til den store generation der bliver ældre i 
de kommende år. 
 
Billard og bajere er også aktiv aldring 
En af de hverdagsaktiviteter, som Aske Juul Lassen 
har observeret, er billard. På et af de aktivitetscentre 
for ældre, hvor han lavede feltarbejde, mødes 10-15 
mænd mellem 70 og 95 fire gange om unge for at 
spille billard. 
- Med billardspillet følger en særlig livsstil – med ind-
lagte ølpauser og små skarpe indimellem. Og det var 
jo ikke det, EU og WHO mente, da de formulerede 

deres politikker om aktiv aldring. Men billardklubben 
er aktiv aldring: For det første er billard en aktivitet, 
som mændene har utrolig stor glæde af, og som giver 
dem livskvalitet, samtidigt med at de er deltagende i 
deres lokalsamfund og socialt aktive. Og for det andet 
er det en meget velegnet motionsform for ældre 
mennesker, fordi der i spillet er en naturlig vekselvirk-
ning mellem det aktive og passive, som betyder, at de 
kan holde til at spille billard i mange timer. Det er de 
færreste ældre, der kan holde til hård fysisk aktivitet 
fem timer i træk, men med billard kan de sprede akti-
viteten ud over dagen,  siger Aske Juul Lassen.  
 
- Det er derfor nødvendigt at arbejde med et bredere, 
udvidet sundheds- og aldringsbegreb, som tager høj-
de for de fællesskaber, mange ældre allerede er en 
del af, og som har positive effekter på deres hverdags-
liv, livskvalitet og generelle sundhed. Og samtidig skal 
det tage højde for, at ældre ikke er en del af en ensar-
tet gruppe: de aktiviteter, der for nogle ældre virker 
helt uoverstigelige, er for andre fuldstændig naturlige. 
Ifølge Aske Juul Lassen er en af de meget positive 
effekter ved de aktiviteter, der foregår i aktivitetscen-
trene – blandt andet billardklubben – at de fjerner 
fokus fra sygdom. De ældre fokuserer ikke så meget 
på deres sygdomme og skavanker, når de er optaget 
af billard eller nogle af de mange andre aktiviteter, 
aktivitetscentrene tilbyder. 
 
Kontakt 
Aske Juul Lassen  
Center for Sund Aldring – Københavns Universitet 
Mobil: 22 92 02 12 
 
Kommunikationsmedarbejder Carsten Munk Hansen 
Det Humanistiske Fakultet 
Mobil: 51 30 16 33 
 
Om afhandlingen 
Aske Juul Lassens afhandling består af analyser af EU 
og WHO’s policy-papirer på aldringsområdet samt af 
feltarbejder blandt ældre på to aktivitetscentre i Stor-
københavn. Han har fulgt de ældre i fire måneder, og 
det er blevet til over 100 timers observationer og in-
terview om deres forhold til aldring, sygdom etc. 

http://saxo.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/277550
http://sundaldring.ku.dk/
http://sundaldring.ku.dk/
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Pool og snooker 

Herlev lagde borde til da den sidste a-række turnering 

i år 2014 skulle spilles. Et stærkt blandet felt af unge 

talenter fra Herlev og CPH, skrappe spillere fra Jylland, 

og en tilbagevendt spiller i Theis Magle fra Vrå, var til 

start. 

Turneringen var præget af mange tætte kampe, og i 

semifinalen spillede Mickey Krause (Herlev PC )og Si-

mon Jung Reher-Langberg  (Dans Pool Hall) i den ene 

semifinale, som samtidig var første slag om hvem der 

skulle vinde ranglisten, den direkte kamp vandt Mickey 

Krause med 6-3 

I den anden semifinale spillede Andreas Steen Bønneløk-

ke (Herlev PC )og Søren Hartner Terp (BK Frem) i den ene 

semifinale, den semifinale vandt Søren 6-2. 

For både Mickey og Søren var det den første finale i A-

rækken, Mickey skulle bruge en sejr for at vinde A-

række ranglisten, og det fik han efter en flot spillet 

kamp, vandt han med 6-2. 

Så Mickey fik guld og første pladsen på ranglisten, Søren 

fik sølv, Andreas fik bronze og Simon fik bronze og 

måtte nøjes med 2. pladsen på a-række ranglisten. 

Tak til Herlev for et godt stævne 
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Pool og snooker 

Nr

. 

Navn Klub Point 

1 Andreas Steen Bønne-

lykke 

Herlev Pool 

Club 

4040 

2 Mickey Krause Herlev Pool 

Club 

3850 

3 Christoffer Lentz Herlev Pool 

Club 

3080 

4 Silje Munk Herlev Pool 

Club 

2920 

5 Jeppe Thyde Herlev Pool 

Club 

1664 

6 Nicklas Olsen Herlev Pool 

Club 

1562 

7 Gustav Raffenberg CPH Poll & 

Snooker 

1152 

8 David Voncina Herlev Pool 

Club 

1024 

9 Lukas Farran-Lee Osted 820 

10 Patrick Stefan Hansen Herlev Pool 

Club 

512 

11 Magnus Boa Osted 512 

12 Niclas Bauer Osted 512 

13 Jawad Fagiri Osted 512 

14 Andreas Poulsen Osted 512 

15 Christian Pless Herlev Pool 

Club 

512 

16 Philip Brynjulfsson Herlev Pool 

Club 

410 

17 Marc Clausen Osted 410 

Ranglisteturnering for pool ungdom 
 
I løbet af 2014 er der spillet 5 ranglisteturneringer for 
unge poolspillere. 
Dens sidste turnering blev spillet lørdag den 29. nov. i 
Herlev PC 
 
Her ses det samlede resultat for hele året 

DM i 10 ball junior 
 
Søndag den 30. nov. blev der afviklet DM i 10-ball for 
juniorer i Herlev PC 
 
Der var 12 deltagere.  
 
Resultatet blev: 
Guld  Andreas Madsen 
Sølv  Mikey Krause 
Bronze  Søren Terp 
  Christoffer Lentz 
 
DDBU siger tak til Herlev PC for et godt arrangement. 
 
I stiller altid op når vi har brug for jer 
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 Nyt fra klubberne 

Reserver allerede nu 
 

Kr. Himmelfarts stævne i Asaa Billard klub 
 
 

Spilles fra den 14. til 16. maj 2015 
Som noget nyt vil der søndag  

formiddag blive mulighed for at  
tilmelde sig to kurser. 
Program og nærmere  

information  
udsendes senere 

Reserver allerede nu 
 

Damernes Dag 
 

Den 18. til 19. april 2015 
 

En billarddag for damer 
Instruktion 

Hygge 
God mad 

m.m 
Tag en veninde med 

 
Program og invitation  

udsendes senere 

Frivillighedstjek.dk:  
Værktøjskassen til de idrætsfri-
villige 
 
’Afklar roller og opgaver’ og ’Lav en årsplan’. Så-
dan lyder tre ud af 27 værktøjer, som DIF har la-
vet til de ca. 340.000 DIF-frivillige. 
 
 
 
Hvis du er frivillig træner eller leder i en idrætsfor-
ening og endnu ikke har været et smut forbi Frivillig-
hedstjek.dk, så bør du fluks gøre som mere end 
15.000 frivillige allerede har gjort - klik dig ind og lad 
dig inspirere. Frivillighedstjek.dk bugner af konkrete 
værktøjer, der gør livet lettere som frivillig i en idræts-
forening. 
 

Du finder fx skabeloner til, hvordan du laver en dom-
merplan, hvordan foreningens opgaver deles ud på 
flere hænder, og hvordan du bedst kickstarter nye 
aktiviteter. Du kan også tage foreningstesten, som 
viser, hvor god idrætsforeningen er til frivillighed. Re-
sultatet af testen giver dig både anbefalinger til, hvor-
dan din idrætsforening bliver bedre til at rekruttere og 
fastholde frivillige samt konkrete værktøjer, som for-
eningen kan benytte. 
 
Tjek sitet: www.frivillighedstjek.dk  

 Nyt fra DIF 

http://www.frivillighedstjek.dk
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 Nyt fra DIF 

Ny viden for dig som be-
styrelsesmedlem  

 

 

Få den nyeste viden for dig som bestyrelsesmedlem 

eller leder i en klub. Hel gratis og hjemme i sofaen. 

DIF's online kursus for bestyrelsesmedlemmer er 

målrettet viden og redskaber til dig, der sidder i en 

bestyrelse for en klub eller en forening.  

DIF UDDANNELSE AF: CAMILLA KRUSE 

 

Kurset er bygget op om en række emner og praktiske 

redskaber, der kan støtte dig i dit arbejde som besty-

relsesmedlem. Hvert kapitel afsluttes med at du kan 

melde tilbage - både på de spørgsmål, vi har stillet 

men også hvis der er andet som du vil dele med os. 

Din tilbagemelding er vigtigt for os. Kun på den måde 

kan vi udvikle og forbedre vores tilbud til jer i klubbe-

styrelserne. 

 

Dette kursus giver dig en gratis og hurtig introduktion 

til DIF's viden. Hvis du er nysgerrig efter at vide mere, 

kan vi også tilbyde længerevarende kurser, uddannel-

ser og skriftligt materiale. 

 

Du kan se mere på vores hjemmeside 

 

Eller du kan gå direkte til registeringen og onlinekur-

set her 

De første kongrespladser revet væk 
Brøndbyhallen omdannes til udendørs stadion un-
der DIF kongres 

KONGRES 2015 AF: TORBEN LOLLIKE 

De første 100 pladser på DIF Kongressen gik som kol-

de øller i et omklædningsrum efter kamp. Og på bare 

tre uger. Det er et noget bedre startsalg end ved tidli-

gere DIF-kongresser. 

Der er der plads til rundt regnet 400 kongresdeltage-
re mere, og hvis man vil sikre sig en plads, så gå ind 
på tilmeldingssiden. Her kan man også læse mere om 
kongressen og følge med i antallet af resterende 
pladser – der i skrivende stund er 381.  
 
Der er plads til 500 deltagere på kongressen og de 
kommer til at få en noget anderledes kongresoplevel-
se. Brøndbyhallen bliver nemlig omdannet til et stort 
’udendørs’ fodboldstadion, hvor oplægsholderne står 
midt på grønsværen og taler til de fyldte tilskuerplad-
ser.  

http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2013/december/20131211_onlinekursus
http://dif.itai.dk/login/index.php
https://www.eventbuizz.com/dif-kongres-2015/detail/
https://www.eventbuizz.com/dif-kongres-2015/detail/
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Måned: Dato   Aktivitet     Sted 
 
 

Planlagte møder og aktiviteter i 2014  

Har du en begivenhed som skal i vores kalender  send den til nuchel@ddbu.dk så kom-
mer den med næste gang vi udsender Nyhedsbrev.  

Deadline den 20. i hver måned 
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FORMAND 
Henning Schultz 
Telefon: 22709713  
E-mail: henningbayschultz@hotmail.com 
  
NÆSTFORMAND 
Michael B. Nielsen 
Telefon: +45 40 81 18 51  
E-mail:  michael_b@nielsen.mail.dk  
 
ELITEUDVALGSFORMAND 
Tage Lauridsen 

Telefon: +45 25393112 

E-mail:  tage.lauridsen@gmail.com 
 
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 
Henrik Andersson 
Telefon: + 45 51958250 
E-mail: ht.andersson@live.dk 
 
MEDLEM AF BESTYRELSEN 
Tina Hjort Hansen 
Telefon:  
E-mail: trille.hjort@hotmail.com 

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  


