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Junior Pool Event 2 i Hellerup Fritidsklub

Junior Pool Event 2

For første gang var Hellerup Fritidsklub vært for en
poolturnering.

28 børn deltog, med flere på venteliste.

Dette var den 2. af en turneringrække på 6
turneringer i 2017/18.

Interessen i Hellerup for pool er meget stor, derfor
arbejdes der i øjeblikket på at starte en poolklub.

Stor tak til forældre der bakkede op og hjalp med
adgang til lokalerne og tak til Jan Keller som er
primus motor bag denne turnering.

Næste turnering er den 26. nov. i Copehagen Pool &
Snooker House. Her håber vi på mange deltagere.

Junior Event er færdig spillet. De fire medaljetagere
blev:

Fra venstre Axel Keller nr. 2, Nicklas Olsen nr. 1,
Julius Guldbrandsen nr. 3 og Sebastian Winsløv nr.
3
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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.



Som nævnt i sidste nyhedsbrev nærmer dagen
sig for hvornår DIF udsender materiale for
medlemsregistreringen.
Dette indebærer at jeres oplysninger i CFR-
registeret SKAL være korrekte.
Så gå nu ind på www.medlemstal.dk og tjek at
de også er det.
Det vil jo være lidt flovt hvis vi skal til at
opkræve 300 kr. for manglende opdatering!

Cupprogrammet er stort set færdig hvilket gør
at jeg langt om længe kan få mulighed for at
sortere de mange videoer der er lagt på
hjemmesiden de sidste par år.
Derudover er også tid til at kigge på
spillerprofilerne.

Vi arbejder i øjeblikket på at udarbejde det
færdige oplæg til de 3 strategiske spor som
skal aftales med DIF.
Vi blev beskåret med 74 t.kr. i tilskud i
sammenligning med sidste år.
Faldende medlemstal i klubberne gør ikke
situationen bedre – dog holder vi nogenlunde
det samme antal licenser hvilket naturligvis er
meget positivt.

Der vil blive brug for en skarp prioritering
mellem de forskellige aktiviteter fra 1. januar
for at få puslespillet mellem økonomi og
mange aktiviteter til at gå op i en højere
enhed.

Med venlig hilsen
Kind regards
Jan Bemmann

General Sekretær DDBU

Nyt fra DDBU
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http://www.medlemstal.dk/


Medlemsvækst

500 nye medlemmer på 4 år!!! De 250 under 18 år!!

Dette er de ambitiøse mål DDBU har sat sig frem mod 2021

Er det realistisk?
Ja, hvis klubberne og DDBU løfter denne opgave i fællesskab.

Det er 3 nye nettomedlemmer mere pr. klub de næste 4 år

Hvad skal DDBU gøre?
Sprede de gode ideer
Starte projekter målrettet mod skoler og fritidsklubber
Samarbejde med klubber omkring skoleprojekter
Samarbejde med klubber omkring kampagner rettet mod yngre medlemmer, pensionister, efterlønnere m.m.
Opsøgende arbejde omkring opstart af nye klubber
Støtte de klubber som allerede er i gang med projekter, kampagner
Markedsføring af de klubber som deltager i Billardens Dag

Hvad skal klubberne gøre?
Være opsøgende overfor nye medlemmer og medlemsgrupper
Komme med ideer som kan skabe vækst i klubberne
Støtte op om Billardens Dag
Være villig til at bruge frivillige timer på at skaffe flere medlemmer
Deltage i projekter sammen med DDBU
Være åbne overfor samarbejde med nye målgrupper

Som sagt intet kommer af sig selv (kun lommeuld).
Derfor skal der krybes i arbejdstøjet hvis denne opgave skal fuldføres.

Udviklingskonsulenten skal sammen med klubberne de næste 4 år bruge meget arbejdstid på dette.

Dette forudsætter dog at klubberne skal være med på ideerne. Det er i klubberne de nye medlemmer skal
rekrutteres og de gamle fastholdes.

Venlig hilsen
Niels Nüchel
Udviklingskonsulent DDBU

Nyt fra DDBU
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Billardens Dag 2018
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Billardens Dag i Danmark i 2018

bliver den 12. februar.

Begynd allerede nu at planlægge denne dag
- hvad skal der ske

- hvad får vi brug for af hjælp

- ønsker til DDBU

- markedsføring

- m.m

Hvis din klub allerede nu ved at i vil deltage I Billarden Dag giv en tilbagemelding til DDBU.

Skriv til nuchel@ddbu.dk

Det er vigtigt at vi i god tid kan danne et overblik over de deltagende klubber og aktiviteter
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Junior P l
Event 3

10-ball i Copenhagen
Søndag d. 26. nov.
Mødetid senest kl. 8:45, åbent fra 8:15.

Spil start kl. 9.Lodtrækning efter ranglisten, nye spillere puttes tilfældigt ind.

Race til 3 hvis tidsplanen holder.
Dobbelt/Enkelt k.o.

Man må gerne have medbragt mad med
Drikkevarer skal købes i klubben

Spillested adresse: Copenhagen Pool House Bernhard Bangs Alle 31 2000 Frederiksberg

Seneste tilmelding og betaling onsdag den 23/11-17 til Jan Keller på jankeller@live.dk
med barnets fulde navn og klub

Pris 25 kr. på mobilepay 22808069 (skriv i tekst: barnets navn og klub)som går til præmier, medaljer

Kan man ikke komme alligevel, så meld afbud, da der kan være nogen på ventelisten

Du kan hente flere oplysninger om turneringen på Facebook. På siden "Juniorpool" kan du se kalender, indbydelser til de
forskellige turneringer, ranglister m.m.

https://www.facebook.com/poolturneringer/
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DDBU Udtagelsesturnering til Trophy of the
Legends.
Den Danske Billard Union har modtaget en wild
card invitation til Trophy of the Legends, således at
en dansk spiller er sikret deltagelse i
hovedturneringen til Trophy of the Legends, der
spilles d. 17-20 maj 2018 i Belgien.
DDBU har sagt ja tak til den belgiske invitation.
…
Trophy of the Legends er en international turnering
for 3-bande spillere ældre end 65 år, hvor der er
nogle opsatte kriterier for at kunne deltage.
1. Man skal være mindst 65 år gammel
2. Man skal have deltaget ved et VM eller EM i 3-
bande carambole
3. Man skal spille 3-bande carambole på elite
niveau
Organisationen bag turneringen, de har p.t. givet
Raymond Ceulemans, Ludo Dielis, Rini van Bracht,
José Maria Quetglas, Richard Bitalis, Hans- Juergen
Kuhl og DDBU – en wild card plads til
hovedturneringen, hvor man er garanteret
pengepræmie.
Yderligere en wild card plads til en navngiven spiller
eller til nationalt forbund, forventes at blive tildelt
af turneringsorganisationen inden for få uger.
Hovedturneringen har deltagelse af 16 spillere.
Turneringen har en samlet præmiesum på ca.
10.000 Euro.
DDBU har efter en dialog- og sonderingsproces med
den belgiske turneringsorganisation og med danske
spillere, samt efter sportslige overvejelse omkring
den danske deltagelse i hovedturneringen, valgt at
lave en udtagelsesturnering i København d. 23.
november, hvor der spilles om den danske wild card
plads.
DDBU Udtagelsesturnering til Trophy of the
Legends, den spilles torsdag d. 23. november kl. 16 i

Trophy of the Legends
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KBK/BNV, Grøndal Multicenter, og har deltagelse af
3 spillere: Hans Laursen, Danny Korte og Poul
Bjerring.

1. Kamp kl. 16.00 Hans Laursen – Danny Korte
2. Kamp kl. 18.00 Vinder 1 – Poul Bjerring
3. Kamp kl. 20.00 Poul Bjerring – Taber 1
Der spilles til 40 point, og med efterstød.

Vinderen af DDBU Udtagelsesturnering til Trophy
of the Legends, afgøres efter følgende:
1. Matchpoints
2. Totalgennemsnit
3. Totalscore
4. Højeste serie, næsthøjeste serie o.s.v.
DDBU håber, at mange billardinteresserede vil
benytte lejligheden til at kigge forbi KBK/BNV, da
dette er et spændende og atypisk dansk billard
event.

Hans, Danny og Poul, de vil sikkert gøre deres til, at
der bliver vist seværdigt billard på dagen.
Ved Trophy of the Legends afvikles der en
kvalifikationsturnering i Belgien, der starter lørdag
d. 12 maj. Her er kriteriet, at man er 65 år eller
ældre.

Mere information omkring Trophy of the Legends
turneringen i Belgien, vil i starten af 2018 blive
offentliggjort på CEB-site og på DDBU hjemmeside.
Vi ses til DDBU Udtagelsesturnering til Trophy of
the Legends !

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen – Formand for Den
Danske Billard Union
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Vi støtter de lokale billardklubber med 
”Vær Aktiv Kampagnen”. 
Kampagnen bygger på en samarbejdsaf-
tale mellem billardklubben og Aros Forsik-
ring, der i alt sin enkelthed går ud på, at 

medlemmerne i billardklubben booker et 
forsikringsmøde med os. 
Så kvitterer vi med et tilskud til billard-
klubben – og I bestemmer selv, hvad pen-
gene 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

Vi samarbejder med Johnny Sort - ring og hør 
nærmere om muligheden for et fordrag i jeres 
billardklub til salg- & kundeservicechef Martin 
Høj på telefonnr. 2124 1340.

Skal vi også  
forsikre jeres  
medlemmer.

   Ring til salg- & kundeservice-
chef Martin Høj på telefon  

2124 1340

Forvent lidt mere… 

Jeres medlemmers 
tilfredshed er  
vores vigtigste  
anbefaling
Vi er ejet af kunderne og derfor sætter  
vi jeres medlemmer i centrum. 

Vores høje kundetilfredshed skyl-
des vores nærværende service  
og hurtige skadesbehandling. 
 
Derigennem har Aros Forsikring 
opnået topplacering i EPSI, en 
national kundetilfredshedsana-
lyse, som Danmarks bedste for-
sikringsselskab - for alle! – Læs 
mere på  www.aros-forsikring.dk

Læs mere på  
www.aros-forsikring.

Bedste

FO

RSIKRINGSSELSK
A

B4Aros på flot 4. plads  
i national kundetil- 
fredshedsanalyse.
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Kalender:

Dato Begivenhed Sted

November

11.-12. Dansk Pool Tour Bristol Odense

19. DM i Biathlon KBK/BNV

26. Junior Pool Event 3 Copenhagen P &SH

27. DDBU bestyrelsesmøde Skype møde

December
9.-10. DM i Cadre 47-2 Vordingborg



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 B. 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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