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December 2014  Nummer 11 

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 

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  

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 

Nyt fra snookerens verden 
Snookeren i Danmark er i rivende udvikling og i løbet 
af de seneste par år har niveauet rykket sig gevaldigt. 
Herunder følger et lille udpluk af hvad der er sket det 
sidste års tid. 
 

Danmarksmesterskab 
I påsken i år afholdt vi DM i Copenhagen Pool & 
Snooker House hvor vi havde seks borde til rådighed. 
Turneringen blev afholdt over 4 dage, og samtidig 
havde vi mulighed for at afholde både kvinde DM og 
U21 DM for første gang i mange år. Turneringen blev 
livestreamet og finalekampen mellem Rune Kampe 
og Daniel Kandi blev kommenteret af Eurosports 
Henrik Kaj Hansen. Alt i alt var det en kæmpe succes 
og vi forventer en endnu større turnering til næste 
DM. 
 

Talentudvikling i Sheffield  

I løbet af de sidste par år har vi haft tre ungdomsspil-
lere på træningsophold på Star Snooker Academy i 
Sheffield hvor mange af de professionelle spillere 
træner til daglig. I sommers var det 12-årige storta-
lent Gustav Kjær Raffenberg på en uges ophold spon-
soreret af en indsamling på Eurosport og Copenhagen 

Pool & Snooker House/Inkpro, og her fik han træning af 
den tidligere professionelle Roger Leighton. Gustav lær-
te en masse og havde det sjovt, og fik en masse øvelser 
med hjem i bagagen. Han vil meget gerne derover igen 
og lære endnu mere af de bedste. Daniel Jallov har og-
så i denne sæson tre ophold på akademiet i Sheffield 
for at udvikle sit spil.  
 

Unge spillere i Bristol 

I Bristol Odense har Hussam AlSaffar søsat et projekt 
for at få flere unge til at interesse sig for snooker. Hus-
sam fortæller: “Under mit arbejde som fritidsspilforde-
ler for Ungvest i Ungdomsringen Odense satte jeg, i 
fællesskab med en gruppe unger, et projekt i gang, som 
havde til formål at give børnene kendskab til snooker. 
Forløbet foregik over 6 uger, hvor jeg havde 10-15 un-
ger med i Bristol Billardklub for at spille snooker. Pro-
jektet har sidenhen affødt en gribende interesse for 
sporten, hvilket har gjort, at der i første omgang var 7 
unger der meldte sig til billardklubben for at få træning 
i snooker. I dag har jeg 12 unger der kommer á 3 hold, 
og der kommer fortsat flere unger til. Forløbet i samar-
bejde med fritidsklubben og det videre forløb med in-
struktionen har været yderst succesfuldt med stor til-
gang og nogle meget engagerede børn.  
Fortsættes på side 2     
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Sammen med børnene har der været en del snak om 
en forhåbentlig tilmelding til DM U21, så vi kan få en 
turnering der bre 
der sig til mere end 3 spillere.” 
 

Ny stor klub i København 

I sommeren 2012 åbnede Lasse Petersen Copenhagen 
Pool & Snooker House på Frederiksberg, hvor der i dag 
er 6 snookerborde og 7 poolborde. Siden dørene åbne-
de har interessen for snooker været støt stigende og 
der er kommet en masse nye spillere til.  
Lasse Petersen fortæller: “Vi ser en kæmpe stigning af 
snooker- og poolspillere i Copenhagen Pool & Snooker 
House. Specielt snooker er blevet enormt populært, da 
vi samarbejder med Eurosport og får massiv ekspone-
ring. Vi er i gang med omflytning ind på 1 sal, hvor vi i 
Januar er klar med 6 helt nye professionelle Snooker-
borde med steelblock bander, Hainsworth precision 
klæder og varme i bordet. Vores 7 lækre poolborde får 
også nye klæder på. Derudover får vi et lækkert VIP 
rum, hyggelounge med storskærm, rygerum, flot stor 
bar og meget andet. Vi glæder os til at se dig. Se mere 
på www.cphpool.dk“ 
 

Nordisk mesterskab 

Snookerudvalget har stået i spidsen for et nyt nordisk 
samarbejde om et årligt mesterskab. Turneringen Nor-
disk Mesterskab bliver en turnering med de 32 bedste 
nordiske spillere, og bliver afholdt for første gang i Os-
lo, Norge fra d. 11. til d. 14. februar. Vi vil søge om 
værtskab i Februar 2016. 
 

Internationale turneringer  

I sommers var vi repræsenteret ved EM med 5 spillere, 
tre spillere i senior rækken og to spillere i Masters ræk-
ken. Alle fem spillere gik videre fra det indledende pul-
jespil, og Rune Kampe endte med at blive nr. 5 i Ma-
sters rækken. 
 

I november var Rune Kampe alene taget til Indien for at 
repræsentere Danmark ved VM for amatører i Masters 
rækken. Her vandt Rune flot sin pulje og lavede under-
vejs turneringens tredje højeste break med et century 
på 106. Desværre mødte Rune en stærkt spillende sin-
gaporeaner og tabte 1/16-dels finalen. 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra DDBU 

Omtale i medierne  

Vi ser en stigende interesse fra medierne omkring dæk-

ning af vores turneringer. Under DM sidste år lavede 

Politiken en to siders historie, og vi har været repræ-

senteret i forskellige lokalaviser. Hjemmesiden resul-

tat.dk vil gerne have danske snooker resultater på de-

res side. 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

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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Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra DDBU 

Er vi klar ? 

Den Danske Billard Union har igangsat et initiativ 
omhandlende live streaming af større turnerin-
ger.  
Konkret forventes det, at vi kan live stream stæv-
ner med op til 4 samtidige borde fra februar 
2015, og startende med DM i 3-bande.  
 
Hvorfor? 
Billardsporten i Danmark har meget svært ved at 
trænge igennem medierne. De danske medier 
har fokus på de helt store sportsgrene som fod-
bold og håndbold. Det har derfor igennem man-
ge år ikke været muligt at få billard på sendefla-
den i dansk TV. Mange aviser dropper tilmed og-
så dækningen af billard, hvilket blot forværre 
situationen yderligere.  
 
Hvordan virker det? 
Løsningen er baseret på et mix af Kolding løsnin-
gen ved Kent Rifbjerg Erichsen, og Snooker løs-
ningen ved Daniel Jallov. Løsningen dækker alle 
discipliner i dansk billard. Der er 2 grundlæggen-
de opsætninger, som kan benyttes til de individu-
elle discipliner. Alle kameraer tænder med lyset 
over det enkelte bord, så live streaming vil ske 
ca. 20 sekunder efter lyset over bordet tændes.  
En server placeret på internettet etablere en for-
bindelse med hvert kamera, og henter signalet. 
Dette signal behandles og videresendes til YouTu-
be eller lignende live streaming service. Serveren 
ejes af unionen, og optagelser gemmes på den-
nes harddisk som tillader os senere redigering.  
 
Snooker & Pool  
Der benyttes blot et bord kamera til snooker og 
pool. Den aktuelle score håndteres via et pro-

gram udviklet af Daniel, som lægges oven på billedet 
fra bord kameraet. Programmet er pt. et krav for at 
score fungere.  
 
Carambole, 5-kegler og Keglebillard  
Der benyttes til disse discipliner 2 kameraer. 1 til bor-
det, og 1 til tavlen. Tavlen kan være en hvilken som 
helst type, hvis blot det er en lystavle eller en monitor. 
Det fungerer ikke optimalt med en gammeldags skyde-
tavle. Tavlen lægges oven på bordet, som et billede af 
tavlen. Det betyder, at tavle kameraet kun skal se selve 
tavlen, og ikke noget af omgivelserne.  
 
Praktiske oplysninger 
Der er en række ting, som man skal være opmærksom 
på, når man skal lave live streaming. Jeg har noteret 
hovedpunkterne nedenfor.  
 
Placering af kamera over bord  
Dette kamera hænger i alle discipliner på nær snooker 
midt for bordet, så bordet ses på tværs. Som billedet 
ovenfor. Kameraet monteres i en vinkel på 45-70 gra-
der over bordet og en afstand på minimum 3 meter, så 
man opnår en dybde i billedet og minimum fiskeøje 
effekt. Kameraet skal placeres modsat en eventuel 
dommer, da denne ellers vil stå foran i billedet. I snoo-
ker placeres kameraet i den sorte bals ende på langs af 
bordet.  
 
Placering af kamera til tavle  
Tavle kameraet skal sidde forholdsvis tæt på tavlen, da 
en linse med høj optisk zoom er dyr. Dette gør, at vi 
skal ind på en afstand af 2-3 meter for at kunne lave et 
fornuftigt billede af tavlen.  
 
Internet  
Kameraerne sender deres data til en af unionen ejet 
server på internettet. Der skal forventes et krav på 4m-
bit/s upload pr. bord. Dette gælder alle discipliner hvad 
end det er med 1 eller 2 kamaraer. Denne hastighed 
muliggør en opløsning på 1920x1080 med 30 billeder 
pr sekund. Dette kaldes også FullHD eller 1080p.  
Hastighedskravet stiger lineært, så ved 4 borde kræves 
16mbit/s upload.  
 
Økonomi for stævne arrangøren  
Løsningen er ikke gratis! Der er afsat 70.000kr til finan-
sieringen af en færdig løsning til stævnerne. Der vil her 
ikke være et økonomisk engagement for den arrange-
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rende klub. Unionen vil dog om muligt gerne benytte 
klubbens internet forbindelse, hvis denne har den for-
nødne kapacitet. Alternativt benyttes flere 4G modems, 
hvis mobil dækningen tillader dette.  
 
Forventninger til arrangøren  
Det forventes af den stævne arrangøren, at denne stil-
ler folk til rådighed for opsætning af kameraer og kab-
ler. Der vil ved de første stævner blive udarbejdet en 
vejledning, så arrangøren gerne skulle kunne varetage 
denne opgave selv. Lidt i tråd med afslutningsbanket og 
mange andre opgaver i forbindelse med stævnet.  
Det forventes også, at kameraer er monteret og indstil-
let minimum 3 dage før stævnestart, så der kan laves 
korrekt indkøring og finjustering af hele systemet inden 
stævnestart.  
Som til ethvert projekt, så skal vi bruge nogle dygtige 
hjælpere. Denne løsning er baseret 100% på frivillig 
arbejde, og det forventes herfor at alle video hjælpere 
”aflønnes” på samme måde som dommere og repræ-
sentanter.  
 
Kommentatorer  
Vi håber på, at nogle ildsjæle vil melde sig som kom-
mentator til kampene. Afhængig af stævne, så skal der 
bruges 2 til 4 kommentatorer, som er på samtidig. Så vi 
kan kun have for lidt! Spillere er også meget velkomne 
til at melde sig, når man ikke spiller.  
 
Opsætning af udstyr  
Det forventes, at arrangerende klub selv kan montere 
udstyret, men modsat så vil vi gerne opbygge nogle 
regionale superbrugere, som kender systemet og hvor-
dan det opsættes og betjenes. Dette vil på sigt spare 
unionen for en del transport mv.  
 
Stykliste 
Der benyttes en række komponenter til løsningen. Det er kun 
de i klubben placerede komponenter, som her kort skitseres. 
Kabler er ikke medtaget i nedenstående, men der benyttes 
både audio og netværkskabler til alle løsninger.  
Som det ses nedenfor, så vil jeg gerne have lyd på dommere 
+ bord + kommentatoren. Det tror jeg giver den lækre ople-
velse.  
 

Snooker & Pool med kommentator  
1 stk. kamera FullHD inklusiv lyd  
1 stk. trådløs mikrofoner til dommere og kommentator-
lyd 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra DDBU 

1 stk. elektronisk tavle  
 

Carambole, 5-kegler og Keglebillard med kommenta-
tor  
2 stk. kamera FullHD inklusiv lyd  
1 stk. trådløs mikrofoner til dommere og kommentator-
lyd  
1 stk. almindelig lys- eller computertavle  
 
Permanent installation 
Der er en række klubber, som har ytret ønske om at få 
en permanent live streaming installation på linje med 
det Kolding i dag kører. Løsningen i Kolding er baseret 
på egen server, som er finansieret af klubben. Unio-
nens løsning er en centraliseret løsning, hvor vi kan 
tilbyde høj oppetid og et opdateret system. Klubben 
skal herved ikke vedligeholde løsningen selv.  
 
Løsningen  
Klubben vælger hvilke borde som skal live streames. 
Der sættes kameraer og mikrofoner op, så tingene tæn-
des med lyset over bordet. Kameraerne tilsluttes klub-
bens egen internet forbindelse via et standard net-
værkskabel, som kan være op til 100m langt.  
 
Internet  
Der gælder de samme krav, som betyder at hvert aktivt 
bord kræver 4mbit/s upload.  
 
Serverplads  
Unionen har en server stående, som henter signalet fra 
de installerede kameraer. Dette kræver tilretning af 
klubbens router, hvilket dog er forholdsvis enkelt, og 
noget vi kan assistere med.  
Serveren streamer live signalet så snart kameraerne 
tændes. Signalet sendes videre til  
 
Styklisten  
Styklisten for en permanent installation er ikke helt den 
samme, som for stævne setup’et. Trådløst udstyr løber 
tør for strøm, så det undgår vi i videst mulig omfang.  
 
Snooker & Pool med kommentator  
1 stk. kamera FullHD inklusiv lyd  
1 stk. mikrofon til lyd over bord  
1 stk. elektronisk tavle  
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Carambole, 5-kegler og Keglebillard  
2 stk. kamera FullHD inklusiv lyd  
1 stk. mikrofon til lyd over bord  
1 stk. almindelig lys- eller computertavle  
 
Økonomi  
Klubben finansiere selv det lokalt installerede udstyr, 
som er kameraer, mikrofoner samt internet forbindel-
sen.  
Derudover vil der være et mindre beløb, som skal beta-
les til unionens servere.  
Prisen for ét bord vil ligge i omegn af 8.000kr, som er et 
engangsbeløb.  
 
Hvornår  
Vi prioritere lige nu, at blive klar med stævne løsningen 
så vi kan transmittere DM 3-bande allerede i februar. 
Der vil herefter komme fokus på de klubber som har 
meldt sig som interesserede i den permanente installa-
tion i netop deres klub.  
 
Næste skridt 
Er dette noget for din klub, så kontakt Jan Bemmann 
(janb@ddbu.dk) for at komme på listen af interessere-
de klubber. Husk at oplys antal og type borde. Vi instal-
lere dem i rækkefølgen de melder sig endelig til.  
 
 
Venlig hilsen  
Kent Rifbjerg Erichsen  
Kolding  
no00ob@hotmail.com  
 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra DDBU 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

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
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Nyhedsbrev fra DDBU  

 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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Nyhedsbrev fra DDBU  

 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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Nyhedsbrev fra DDBU  

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 
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