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Et år til VM i 3-bande carambole i Randers

Den Danske Billard Union er i fuld gang med
organiseringen af VM stævnet i Randers i 2019. VM
spilles i dagene d. 26-30. november 2019.
Spillestedet er Ridehuset på Værket i Randers.

Den Danske Billard Union har såvel internationale
som nationale samarbejdspartnere til dette VM i
billard på dansk jord.

Opgaverne til et stort VM stævne i Danmark er
mange, og der skal planlægges, kommunikeres,
informeres, organiseres og koordineres. Der skal
uddelegeres opgaver i DDBU organisationen, og der
skal afholdes flere møder om VM stævnet med
samarbejdspartnere.

Vi har et tæt samarbejde med Randers Kommune
og Sport Event Denmark, og vi har ligeledes de to
Randers klubber – Randers Billard Klub og Randers
Pool Club, medinddraget i nogle organiserings- og
planlægningsforhold.

Ligesom vi har et godt samarbejde med
billardfabrikanten Søren Søgaard A/S, der stiller
borde op til VM o.a.

Til en organisatorisk handleplan og køreplan til VM i
Randers, der har vi i unionen en række forhold, som
vi praktisk, logistisk og arrangørmæssigt, skal have
på plads inden VM turneringen spilles på Ridehuset.

F.eks. skal en VM arena have lavet en bordopstilling
til turneringen, der skal godkendes af UMB i god tid
før stævnet. Vi skal sikre gode tilskuerforhold i VM
arenaen, og vi skal have etableret en dommertrup
på 24-28 personer fra indland/udland, som dækker
behovet til puljekampe og KO kampe.

Vi skal sikre praktisk hjælp til VM turneringen, og
sikre praktisk hjælp til events i Randers i løbet af

2019, som laves i forbindelse med VM stævnet, og i
en synlighedsstrategi omkring billardsporten. Vi
arbejder med at lave TV aftale og med at få en god
TV eksponering fra stævnet.

For bare at nævne nogle af opgaverne, som vi er i
gang med i en organisatorisk handleplan til VM i
Randers.

Den Danske Billard Union har indgået aftale med en
international kapacitet omkring event announcer
opgaven til VM, da vi vil sikre os i Randers, at
spillerne bliver godt præsenteret til spillerunderne
til VM.

Jeg kan garantere, at det bliver bedre ved VM i
Randers i 2019 - med både spillerunde intro og
præsentation af spillerne, end det vi har oplevet
ved de seneste to VM stævner i Santa Cruz og i
Cairo.

Konkret hvad angår dommeropgaven og
dommerhjælp til VM, der har DDBU den strategi til
VM, at vi så vidt muligt vil rekruttere dommere fra
Danmark til dommertruppen. Vi har kontaktet nogle
klubber for hjælp til dommeropgaven, og flere
DDBU medlemmer har kontaktet unionen for at
tilbyde sin hjælp. DDBU er også blevet tilbudt
dommerhjælp fra udlandet.

DDBU håber, at især klubberne med forholdsvis tæt
beliggenhed til Randers ( BK Fluen, Vejle BK,
Fredericia BK, Frem Kolding, ABK 31 Aalborg o.a) –
de vil byde ind med nogle dommere til VM stævnet.
Det er vi sikre på i unionen, at de vil.
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Et år til VM i 3-bande carambole i Randers Nyt fra DDBU

Til VM i Randers i 2019, der arbejder DDBU med
nogle kommunikationsfortællinger, tiltag og side
events, som skal være med til at synliggøre billard
som en folkesport for alle, og til synliggørelse og
eksponering af VM stævnet.

Ligesom vi arbejder med nogle visioner, ambitioner
og målsætninger til VM arrangementet i Randers.

En ambition for DDBU med VM i Randers er, at vi vil
bruge VM stævnet til at skabe synliggørelse af
billardsporten, til at skabe sportsmarkedsføring, til
at få mere tid på TV og til at skabe medlemsværkst.

En anden ambition er, at DDBU vil bruge VM i
Randers til at lave en flot sportsoplevelse i Randers/
i Danmark.

VM i Randers i 2019 er en udfordrende opgave for
DDBU organisationen. DDBU er godt i gang med
forberedelserne og planlægningen af
stævneforhold, og DDBU skal nok komme i mål med
et velorganiseret VM stævne i Randers i 2019.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen
Formand for Den Danske Billard Union

MEDLEMSREGISTRERINGEN 2018
Om få uger udsender DIF materiale til brug for den
kommende medlemsregistrering.
Jeg har tidligere opfordret klubberne til lige at
tjekke, at de informationer der står i CFR-registeret
er korrekte, således at DIF kan sende materialerne
til de rigtige personer.
Normalt bruger jeg en 2-3 arbejdsdage på at
sammenligne DIF’s informationer med klubbernes,
og også tilrette om nødvendigt, men det har jeg
ikke tid til i år.
Husk at hvis registreringen kommer for sent til DIF
koster det en bøde på 500 kr.

Med venlig hilsen
Kind regards
Jan Bemmann
General Sekretær DDBU



BK Fluens 75-års jubilæum
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En flue er en lille irriterende ting, der er alle stede.
Sådan så en lille gruppe mennesker for 75 år siden
den billardklub de ville stifte, og kaldte derfor
klubben for BK Fluen. Jeg Spillede for Randers BK og
skulle debutere på vores 3. divisionshold på
udebane mod Fluen.

Klubben holdt til på værtshuset Capri i Mejlgade. Da
vi åbnede døren troede jeg der var brand, men det
viste sig at være en meget tæt tobakståge, men
bagerst i lokalet kunne man skimte billardbordet og
jeg observerede nogle kvinder med en noget
anderledes påklædning end min mors - jeg tabte
kampen.

I 1983 flytter klubben til Sønder Alle i større og
lysere lokaler. Klubbens slogan blev ”glem ikke
hyggen”. Der skal forstås således, at der stadig var
en del af ”Capri kulturen” der var flyttet med.
Hyggen med røg og øl var stadig væsentlig.
Skomagerspil var en kilde til megen hygge! Det var
ikke usædvanligt, at man spillede 11 mand, taberen
skulle give en omgang til alle de andre.

Om det var øl eller manglende talforståelse, der
efter en meget lang aften fik en spiller til at sige ”jeg
har tabt 5 partier og vundet 5 så det går lige op
vides ikke. Men som taber skulle han købe 11
genstande 5 gange, mens han som vinder kun fik 5
øl.

I dag holder klubben til I Vanggårdcentret på
Ringgaden, hvor også Aarhus Pensionist Billard Club
har hjemsted og med et fortrinligt samarbejde.

I dag lever forholdene op til en moderne sportsklub,
der er separat rygerum, et lille cafeområde hvor
man kan spise sin mad og købe en øl (der sælges
ikke spiritus) alt er velholdt og i orden.

Lørdag den 6. oktober inviterede klubben til
reception om eftermiddag i anledning af jubilæet og
om aftenen til en spisning.

Jeg deltog i receptionen og havde glædet mig til at
møde gamle billardbekendte fra andre klubber,
leverandører af sportstilbehør og fra DDBU.

Desværre var der ingen, men pølserne var gode, og
en Carlsberg smager jo altid godt.

Et stort tillykke med jubilæet og gode ønsker for
fremtiden.

Ove H. Jensen



Christoffer Lentz vinder VM bronze
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To U17 Europamesterskabs titler blev det til i
sommer, og derfor var Christoffer Lentz kvalificeret
til U17 VM i sidste uge.
Turneringen blev afviklet i Moskva, hvor verdens
bedste ungdomsspillere var samlet, alle med titler
fra deres kontinentale forbund.
I U17 rækken var der 32 spillere, inklusiv Christoffer
Lentz fra Danmark. Det i sig selv er en præstation,
da vi ikke har en ungdomsafdeling på højde med
flere af de lande vi konkurrerer imod. Faktisk
afholdes der ikke Junior mesterskaber i Danmark,
da der ikke er nok deltagere. Det hænger
selvfølgelig også sammen med at Christoffer Lentz
og resten af Junior landsholdstruppen er så gode at
ingen andre har en chance.
For Christoffer har det betydet at han i flere år har
konkurreret mod de bedste herrespillere, og da
niveauet her også er på absolut højt europæisk
niveau, Bahram Lotfy vidner med sit
Europamesterskab i år om standarden herhjemme.
Det betyder at Christoffer har udviklet sig i en stejl
kurve, og nu hører til blandt de allerbedste i verden
i sin årgang. Det er faktisk noget vi er gode til i
Danmark, udvikle talenter. For et par år siden var
Andreas Madsen på det Europæiske Atlantic Cup
hold (U19 spillere fra Europa der dyster mod USA i
et “Ryder Cup lignende format”) der slog USA
overbevisende med 11-3.
I Rusland følte Christoffer Lentz sig godt tilpas,
vandt sine tre første kampe meget overbevisende,
og var pludselig i kvartfinalen. Her ventede en stærk
tysker, Dennis Laszkowski (Europamesteren i 9-
ball), Christoffer kunne slet ikke få styr på tankerne,
og kom hurtigt bagud 2-6, og lignede en der var klar
til at give op. Men et par gode sæt, hvor han fik
gang i sit spil igen hjalp på det hele, og derfra var
han suveræn til sidste bal, og sejren på 9-8 betød at
han var sikret bronze, og som første dansker
nogensinde kunne tage medalje ved et Junior VM.

Semifinalen var mod den norske Emil Andre
Gangfløt, det blev en lidt rodet affære, der
indimellem bar tydelig præg af nerver fra begge
spillers side. Christoffer så ud til at have en lille
fordel, men et par marginaler i den afgørende fase
faldt ud til nordmandens fordel og Christoffer Lentz
måtte se sig slået.
Men Den Danske Billard Union er yderst tilfreds
med at se et resulat i denne størrelse, og med
medlajerne fra Europamesterskaberne i sommer er
der ingen tvivl om at dette har været det bedste år
for dansk pool nogensinde. Så kæmpe tillykke til
Christoffer Lentz herfra.
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Udviklingskonsulenten

Skoleprojekt i Sakskøbing
Sakskøbing Billardklub har indgået et samarbejde med Sakskøbing Skoles 8. klasser. Klubben stiller lokaler og
undervisere tilrådighed

Her er en beskrivelse af projektet:

Projektets titel: Billard i og uden for skolen

Projektets formål: At udbrede kendskabet til billardsporten og få flere børn og unge i klubben.

At få flere børn til at spille billard i deres fritid

At give glæden ved billardspillet og fællesskabet i en forening videre til så
mange elever som muligt.

At bidrage til at flere elever i de ældste årgange får en instruktøruddannelse, så de kan
virke som instruktører i et læringsforløb for andre elever.

At inspirere skolen idrætslærere til at bruge billard i idrætstimerne, efter mottoet
"Idræt til hjernen"

At hjælpe børn og unge med at forbedre deres koncentrationsevne og selvkontrol,.
Dette mener vi kan styrkes gennem billardspillet.

Projektets mål: At fastholde de unge/børnenes interesse for billardsporten

At give de unge/børnene mulighed for at opleve foreningslivet og dermed følelsen af at
være en del af et større sammenhæng

Vi mener det er vigtigt for unge at blive iddraget i foreningsarbejde, da de derved vil få
større respekt for de frivillige ildsjæle, som der trods alt stadig findes i foreninger rundt
omkring

At udbygge skaskøbing Billardklubs ungdosmafdeling.

Vi ønsker ar hjælpe Den Danske Billard Union med at vende den meget nedadgående
medlemstilgang af ungdomsspillere.

Projektets indhold: 1. del: Elever fra Sakskøbing Skole kommer til undervisningi Sakskøbing BK's lokaler i

1 1/2time om ugen.

Mandage fra kl. 10.00 til 11.30 med start den 27-08-2018

Projektets organisering og gennemførelse:

Projektet forventes at køre fra august og skoleåret ud for elever fra 8 klasse, ca. 22
elver hver gang.

Skolen sørger for at elverne kommer fra skolen til billardklubben i det planlagte
tidsrum

Vil du/I høre mere kan der rettes henvendelse til til Toben Pedersen, Sakskøbing BK
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Udviklingskonsulenten

Succesfuldt samarbejde
Billardklubben Fluen og Katrinebjergskolen i Aarhus

startede i 2017 et samarbejde, hvor skolen tilbød

keglebillard, som 7.-9. klasses valgfag.

Hele 18 elever meldte sig til det nye fag og fulgte

undervisningen i de første 6 mdr. Efterfølgende

valgte 4-5 elever at melde sig ind i billardklubben.

Efter sommerferien startede vi det 5. valghold,

og det er stadig en stor succes.

For ca. 1 år siden udvidede vi samarbejdet til også

at omfatte Katrinebjergskolen’s specialklasser.

I øjeblikket er klubbens lokaler fyldt med unge

mennesker fra skolen, mandag og fredag fra 12 –

15 og klubbens egne ungdomsmedlemmer hver

torsdag fra 15 – 18.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Marianne

e-mail ungdom@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



Billardens Uge
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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
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PLANLÆGNING:
 BILLARDENS DAG BLIVER AFHOLDT FRA  

MANDAG DEN 4. FEBRUAR TIL SØNDAG DEN 10. FEBRUAR 2019

Ved at afvikle aktiviteten hvert år i uge 6, er der store muligheder for at profilere  
arrangementet i klubberne, i lokalområdet og i forskellige medier, samt få involveret  

forskellige aldersgrupper og forskellige målgrupper.

Aktiviteterne i BILLARDENS UGE 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 Uge
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AKTIVITETER:
Her er efterfølgende nogle eksempler og inputs på  

aktiviteter i klubberne, der kan foregå i BILLARDENS UGE:

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

Marathon billard

“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.

Afhold 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 afvikle aktiviteter i klubberne, den på gældende uge.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen
Formand for DDBU

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

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



Billardens Uge
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VELKOMMEN TIL BILLARDENS UGE  
FRA DEN 4. FEBRUAR TIL DEN 10. FEBRUAR 2019 

Tilmelding bedes indsendt via mail til DDBU: 
nuchel@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: 
Mandag den 20. januar 2019

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

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



Udviklingskonsulenten
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DIF og DGI's foreningspulje
Hvad kan der søges til?

DIF og DGI’s foreningspulje kan søges af alle frivillige idrætsforeninger. Formålet med DIF og DGI’s
foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Slutbrugerne af puljens midler er
således danskere i og uden for foreningsidrætten, der kan få glæde af støttede aktiviteter og initiativer i de
danske idrætsforeninger.
Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan
eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet
(www.bevaegdigforlivet.dk), der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en
forening.
Der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end én
ansøgning i et kalenderår.
Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning
per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som
udgangspunkt ikke overstige 500.000 kroner.
Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer.Der kan dog godt bevilges støtte fra
indeværende år til initiativer, der løber flere kalenderår frem. Ligeledes er der ikke restriktioner i forhold til at
søge til samme initiativ flere år i træk.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blevet taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange
forskellige foreninger fordelt i hele landet1. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges
lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

Der kan søges mere info her:

https://www.dif.dk/da/forening/stoette

Billardklubber som har fået støtte fra puljen

Ølstykke Billard Klub

Billard Klubben Søborg

Sakskøbing Billard Klub

Billardklubben Højen

Helsingør Sports Billard Klub

Sindal Billard Klub

Jyderup Billard Klub

KBK/BNV

Harboøre Billardklub af 2010

Lemvig Billard Klub

Billardklubben Nyborg

Billardklubben Bristol Odense

Ringsted Billard Klub

Viborg Billard Klub

Billardklubben Fluen

Århus Pensionist Billard Club

Fasr Eddies Pool Club

https://www.dif.dk/da/forening/stoette


DM finaler
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Flere nedenstående DM ‘er er ledige.
Ønske om et DM sendes på mail til hanne@ddbu.dk, og jeres vil blive behandlet på TU-møde den 21. sept.
2018

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
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

http://www.example.com
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Kalender:

Dato Begivenhed Sted

November

17.-18. 2018DM fri carambole Vordingborg
17.-18. 2018DM 3-bande kvinder Bristol Odense
17.-18. DM Scotch double Dan,s Pool Hall
24.-25. Landsmesterskab 14.1 Klasse A ABK 31
26. Bestyrelsesmøde DDBU Skype

December

01.-02. 2018DM cadre 47/2 Vordingborg

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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