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DIF Strategiaftale 2018-2021 og ny DIF økonomisk støttestruktur

Med denne leder i DDBU’s Nyhedsbrev, vil jeg

benytte lejligheden til at orientere klubberne

omkring DDBU bestyrelsens status med

organisationsarbejde og med udfordringer, til den

nye samarbejdsvirkelighed med DIF.

Dette som en opfølgning fra Årsmødet i 2017, samt

til tidligere fremsendt info derom, og til

referatorientering fra DDBU bestyrelsesmøde.

Som det vides i medlemsskaren har vi en ny

situation i vores tætte samarbejdsgrundlag med

DIF.

Der er politisk besluttet en ny model for DIF’s

økonomiske støttestruktur til specialforbundene, og

det er ligeledes blevet besluttet i DIF, at som et led i

den nye struktur, skal de enkelte specialforbund

arbejde med en godkendt DIF Strategiaftale

2018-2021.

Vi har i DDBU haft en længere dialogproces med DIF

omkring strategiaftalen, ny økonomisk

støttestruktur og justering af denne.

I de senere måneder især omkring redigering og

afklaring af endeligt indhold og økonomi i

strategiaftalen med DIF, da vi ikke har fået den

forventede og ønskede økonomi til at arbejde med

vores 3 konkrete spor i strategiaftalen.

Med færre tildelte økonomiske midler til rådighed

for gennemførelse af de aftalte resultatmål, har vi

revurderet, og i nogle tilfælde justeret enkelte

elementer i aftalen.

Senest har der i en lang møderække været et møde

med DIF på sekretariatet d. 23. november, hvor

dagsordenen handlede om den endelige

udformning af strategiaftalen til godkendelse hos

DIF bestyrelsen i december 2017.

Samt derudover været afholdt et DDBU

bestyrelsesmøde d. 27. november, hvor der skulle

tages beslutninger til planer, justeringer og

økonomiforhold til den nye virkelighed.

De færre bevilgede økonomiske midler medfører

naturlige ændringer i et strategiaftalegrundlag.

Vi kan f.eks. ikke rekruttere sportschefer til Pocket

og til Carambole eksternt, men må satse på en

løsning med en sportskoordinator, hentet indenfor

den eksisterende bestyrelse.

Vi må f.eks. justere på økonomirammen i spor 1 og

spor 2, henholdsvis ”Fastholdelse og rekruttering”

og ”Talent- og Elitearbejde”.

Vi har ligeledes måtte udskyde vores

realitetsdialoger med klubber tænkt ind som

samarbejdspartnere til etablering af Talent- og

Elitecentre, og køreplaner for dette er rykket nogle

uger.(fortsættes)
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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.
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På årsmødet i 2015 blev de dengang vedtagne

ydelser til DDBU fastfrosset i 3 år.

Med et faldende tilskud fra DIF i 2018 på 10% i

forhold til 2017 og den almindelige prisudvikling

taget i betragtning, vil DDBU stille forslag om

forhøjelser på licens og kontingent, hvorimod der

ikke stilles forslag om ændringer i

turneringsindskuddet.

Disse ændringer vil som tidligere blive tilstræbt

uændret i en ny 3-årig periode.

Det ene forslag omhandler, at vi hæver prisen for

en licens fra kr.225 til kr.250 pr. år – gældende fra

årsmødet 2018.

Det andet forslag omhandler, at vi hæver

klubkontingent fra kr. 1600 om året til kr. 1750 om

året (+ kr.150 til Ø-puljen) – gældende fra 1/1 2019.

Da mange klubber netop nu arbejder med deres

budgetter for den kommende sæson, har vi fundet

det mest korrekt at informere om de omtalte

forslag i god tid inden årsmødet i juni 2018.

Vi vil også kunne diskutere forslagene o.a. med

klubberne på de kommende regionale møder i

starten af 2018, hvor jeg vil opfordre klubberne i

både øst og vest, til at komme og være aktive i

dialogen med DDBU organisationen og fremmødte

klubber.

DDBU bestyrelsen har igangsat arbejdet med at

udforme en ”Talent- og Eliteplansstrategi

2018-2021”, som er en del af arbejdet med DIF

Strategiaftale 2018-2021.

Den skal endelig vedtages i 2.kvartal 2018, og vil

efterfølgende blive politisk forankret i Eliteudvalget.

Det første Talent- og Elitecentre i en disciplin (3-

bande) etableres i 2. halvår af 2018.

Derefter følger Snooker, 5-Kegler og Pool, som øvrige

internationale discipliner. De etableres alle i 2019.

Det samme gør sig gældende for Talent- og

Elitecenter i Keglebillard.

Udviklingskonsulenten og DDBU bestyrelsen er i gang

med at udvælge klubber og skoler til projektarbejdet

i 2018.

Ligeledes har vi også et fokus på i DDBU

organisationen, hvor vi har mulighed for at etablere

nye klubber i Danmark.

Vi har et mål om at etablere medlemsvækst.

Over 60 specialforbund har i dette efterår afleveret

deres strategiaftaler til DIF.

Den Danske Billard Union er et af disse forbund. Den

nu godkendte plan, der vil strække sig over de næste

4 år, vil være en afgørende faktor for vores fremtid.

Lykkes vi med de aftalte mål vil vi kunne se frem til

en udvikling med stigende medlemstal og antal

klubber – talenter der udvikler sig til elitespillere på

højt internationalt niveau o.s.v. Måske endda

deltagelse i OL i Paris såfremt billarden kommer med

der.

Skal vi lykkes – og det skal vi – kræver det at vi alle –

DDBU’s s bestyrelse som klubber arbejder sammen

om de fælles mål fremover. (fortsættes)



Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et

superspændende nytår 2018!

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen

Formand for Den Danske Billard Union

Medlemsregistreringen

DIF udsender i disse dage de nødvendige
informationer vedr. dette års medlemsregistrering.
Informationerne er baseret på de oplysninger der
fremgår i CFR-registeret hvorfor det er meget
vigtigt at disse data er korrekte.
Det burde de være lige for øjeblikket idet jeg har
brugt 3 arbejdsdage sidst i november på at
korrigere de info DIF har og de info vi har i vores
database.
Ud af 183 klubber havde 65 % ikke sørget for at
informationerne var korrekte.
Udover at skulle spilde 3 arbejdsdage måtte jeg
også indkassere et par bemærkninger om de mange
fejl fra DIF administrationen som jeg absolut gerne
ville have været foruden.
Så husk det nu fremover og husk at gemme
password og husk at videregive opgaven når der
kommer nye folk i bestyrelserne.

Med venlig hilsen
Kind regards
Jan Bemmann

General Sekretær DDBU

DIF Strategiaftale 2018-2021 og ny DIF økonomisk støttestruktur
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Dialog møder 2018

Mandag den 29. jan. 2018 Kl. 17.30 – 19.30

Tirsdag den 30. jan. 2018 kl. 17.30 – 19.30

Onsdag den 31. jan. 2018 Kl. 17.30 – 19.30

Mandag den 05. febr. 2018 kl. 17.30 – 19.30

Tirsdag den 06. febr. 2018 kl. 17.30 – 19.30

Onsdag den 07. febr. 2018 Kl. 17.30 – 19.30

DDBU er vært ved kaffe og brød.

Aftenens temaer omhandler DDBU´s strategi aftale
med DIF for perioden 2018-2021 og spørgsmål til de
løbende turneringer.

Billarddagen står for døren – hvad byder klubberne/
DDBU ind med i den forbindelse?
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The Danish Billiard Federation 
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Turneringssekretariat Region Vest Tlf.: +4597182929 hanne@ddbu.dk 
Udviklingskonsulent Tlf.:+4524250633 nuchel@ddbu.dk 
 
  

 
 

 

 

 

 

Samtlige ansatte i DDBU holder juleferie i perioden 

20. december 2017 – 01. januar 2018 (begge dage incl.) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vi ønsker jeg alle en glædelig jul og et godt og 
lykkebringende nytår 

 
 
 
 
Med sportslig julehilsen 
DDBU´s personale 



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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DEN DANSKE BILLARD UNION
THE DANISH BILLIARD FEDERATION

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK-2605 Brøndby
Telefon: +45 43 26 26 26 · E-mail: ddbu@ddbu.dk 
Spar Nord · Reg. nr. 9219 · Konto nr. 456-52-27365

www.ddbu.dk

BILLARDENS DAG I DANMARK
Formålet er en fælles temadag i DDBU organisationen, hvor der er fokus på  

synliggørelse af billardsporten, fokus på klub- og foreningslivet i DDBU, fokus på en  
variation af klubaktiviteter og fokus på rekruttering/fastholdelse af medlemmer.

Formålet med BILLARDENS DAG er at dagen bliver en tilbagevendende 
begivenhed som afvikles på samme tid hvert år og som bidrager til at 

synliggøre billardsporten og klubberne.

BILLARDENS DAG skal DDBU bruge som en fælles temadag der medvirker  
til at øge kendskabet til billard og synliggørelse af klubber og DDBU.

BILLARDENS DAG er ligeledes et eksempel på, hvordan DDBU og klubber  
kan bruge hinanden til at skabe opmærksomhed omkring billardsporten.

BILLARDENS DAG 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
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PLANLÆGNING:
BILLARDENS DAG BLIVER AFHOLDT MANDAG DEN 12. FEBRUAR 2018. 

Ved at afvikle aktiviteten hvert år på mandagen i uge 7 er der store muligheder 
for at profilere arrangementet i klubberne, i lokalområde og i forskellige medier,  

samt få involveret forskellige aldersgrupper og forskellige målgrupper.

Aktiviteterne på BILLARDENS DAG 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 Dag 2018
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Billardens Dag 2018

AKTIVITETER:
Her er efterfølgende nogle eksempler og inputs på  

aktiviteter i klubberne, der kan foregå på BILLARDENS DAG:

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

Marathonbillard

”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.

Lav 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 lave aktiviteter i klubberne den pågældende dag.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen
Formand for DDBU

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

Udviklingskonsulent
Tlf.:+4524250633 / nuchel@ddbu.dk
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Billardens Dag 2018

VELKOMMEN TIL BILLARDENS DAG  
DEN 12. FEBRUAR 2018 

Tilmelding bedes indsendt via mail til DDBU’s sekretariat:

ddbu@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: 
Tirsdag den 23. januar 2018

NORDIC CHAMPIONSHIP

AUGUST 29-30
2015

2015

2015
AUGUST 29-30

3-CUSHION

NORDIC 
CHAMPIONSHIP
3-CUSHION
AUGUST 29-30
2015

3-CUSHION

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

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



Vordingborg Billard Club
er vært ved DM Cadre 47/2

Lørdag den 9. december 2017 Kl. 10.00

Søndag den 10. december 2017 Kl. 10.00

Stævneåbning Kl. 9.30 -

Turneringsstart kl. 10.00

Link til YouTube kanal for livestreaming, hvor DM Cadre 47/2
i weekenden 9. - 10. december 2017 vil blive vist.

https://www.youtube.com/channel/UCHQLFp8_NR80owRcdd7Y-Og/featured

Pulje 1 : Pulje 2 :

Anders Henriksen Vordingborg Mick Jørgensen Næstved

Frank Valsted Hedehusene Jeppe Kjølby Næstved

Roy Ibsen BK Højen Claus Andreasen Rønne

Jonas Søndergaard Næstved Henrik Søndergaard BK Sorana
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DANMARKSMESTERSKAB CADRE 47/2

https://www.youtube.com/channel/UCHQLFp8_NR80owRcdd7Y-Og/featured


 

DANMARKSMESTERSKAB  
                      CADRE 47/2                                   

                                            Tids- og afviklingsplan 
 
                                     
Lørdag den 9. december 2017: 
 
Kl. 09,30  Åbning af stævnet 
  
Tidspunkt Kamp Pulje      Bord Spillere 
Kl. 10.00 1 1 1 Anders Henriksen - Jonas Søndergaard 
 2 2 2 Mick Jørgensen - Jeppe Kjølby 
 
  
Kl. 11.30 3 1 1 Frank Valsted - Roy Ibsen 
 4 2 2 Claus Andreasen - Henrik Søndergaard 
  
   
Kl. 13.00 5 1 1 Vinder 1 - Vinder 3 
 6 2 2 Vinder 2 - Vinder 4 
 
 
Kl. 14.30 7 1 1 Taber 1 - Taber 3 
 8 2 2 Taber 2 - Taber 4 
 
  
Kl. 16.00 9 1 1 Vinder 1 - Taber 3 
 10 2 2 Vinder 2 - Taber 4 
 
  
 11 1 3 Vinder 3 - Taber 1 
 12 2 4 Vinder 4 - Taber 2 
  
 
Kl. 18.00 Banket 
 
 
Søndag den 10. december 2017: 
 
Kl. 10.00 13 Semifinale 1 1 1 - 4 
 14 Semifinale 2 2 2 - 3 
     
 
Kl. 13.00 15 Finale 1 Vinder 13 - Vinder 14  
 
 
Kl. 16.00  Afslutning og medaljeoverrækkelse, m. v. 
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DANMARKSMESTERSKAB CADRE 47/2
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VM i 3-bande carambole i Bolivia.

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 11 2017

Frederic Caudron ny verdensmester efter

opvisningskamp i finalen.

Tonny Carlsen sluttede som nr. 37 ved VM.

Sydamerika var vært for det 70. Verdensmesterskab

i 3-bande carambole i UMB regi. VM blev spillet i

Santa Cruz, Bolivia – i dagene d. 8/11 – 12/11 2017.

VM stævnet i Santa Cruz i Bolivia, vil først og

fremmest blive husket for en kaotisk

stævneorganisering og for en meget seværdig

finalekamp imellem de to belgiere, Frederic

Caudron og Eddy Merckx.

Den danske delegation til VM ankom til Bolivia d. 6.

november, og her blev vi straks informeret om på

vores hotel fra andre VM deltagere, at man her 2

dage før VM starten i Santa Cruz, ikke vidste om

man kunne gennemføre turneringen i Sydamerika.

Der var problemer med det annoncerede spillested,

da man ikke kunne afvikle turneringen her.

Det Bolivianske Billardforbund var tilsyneladende

blevet mødt med et ”problemforhold” til en

samarbejdspartner omkring spillestedet, og måtte

derfor finde et nyt spillested i sidste øjeblik.

Det skabte en grad af utryghed, forundring,

irritation og målløshed, blandt de fremmødte

spillere, ledere og supportere fra hele verden.

Delegationen fra Vietnam havde brugt 48 timer på

at komme frem og flere spillere fra Europa havde

brugt over 24 timer på at komme til Bolivia. Det

havde været noget af en katastrofe for UMB og at

gøre grin med VM deltagerne, hvis UMB havde

været nødsaget til at aflyse VM stævnet pga.

organiseringsforhold.

Et nyt spillested blev fundet i sidste øjeblik(et

gammelt kulturhus midt i centrum af byen, som ikke

var egnet lokalemæssigt til et VM stævne) og

bordene blev færdigmonteret på første spilledag og

med stor forsinkelse til åbningsprogram.

Tonny Carlsen spillede åbningskampen på TV

bordet, og han skulle her møde tyskeren Christian

Rudolph. En nøglekamp i puljen og en kamp Tonny

helst skulle vinde for at gå videre til KO fasen.

Desværre tabte Tonny kampen 40-36, og var nu

tvunget til at vinde over den regerende

verdensmester Daniel Sanchez i sin næste

puljekamp.

Tonny spillede bedre imod Sanchez, men tabte

40-30 i 18 indgange.

VM var hermed ovre for Tonny Carlsen efter blot 2

kampe.

Tonny Carlsen endte som nr. 37 ud af 48 spillere

ved VM stævnet.

Med et totalsnit på 1.179 og en højeste serie på 5.

Et resultat Tonny var skuffet over.

Han havde sat næsen op efter en bedre præstation.

VM stævnet var spillemæssigt præget af en

variation af kvalitet i kampene.

For første gang i mange år var der ingen fra



Sydkorea i kvartfinalerne.

De havde det svært i KO fasen, og store spillere som

Choi og Kim tabte KO kampe med 0,800 i snit.

Haeng-Jik Kim lavede dog stævnets højeste serie på

17.

Stævnets positive overraskelser var Javier Vera fra

Mexico og Minh Cam Ma fra Vietnam.

Semifinalerne hed Merckx vs. Ma og Caudron vs.

Zanetti.

Caudron vandt over Zanetti, og den anden kamp var

et stort drama.

Ma førte 21-4 ved pausen efter få indgange og var

flyvende.

Merckx kommer fantastisk flot tilbage og kampen

ender uafgjort 40-40 (20 indg.).

Efter 2 gange shoot out: 2-2 og 3-1, der vinder Eddy

Merckx.

Finalen Caudron vs. Merckx.

De to belgiere har spillet mange gange imod

hinanden, og Merckx har vundet flere af disse

kampe.

Men i årets VM finale var han chanceløs, og han

bevidnede en tændt og koncentreret Frederic

Caudron, som spillede i ren opvisningsstil og som

vandt 40-16 i kun 9 indgange. (4.444 – 1.777).

Caudron førte efter 6. indgang 35-5, og havde

mulighed for at lukke kampen tidligere end ved 9.

indgang.

Det var intet mindre end fremragende billard og

god propaganda for 3-bande carambole.

VM i 3-bande carambole i Bolivia.
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Godt for billardsporten og for stævnet i Sydamerika,

at det sportslige højdepunkt ved VM finalen var så

godt som det var.

Det tog noget af fokus og opmærksomheden væk fra

den kaotiske stævneorganisering i Santa Cruz.

VM i Bolivia vil dog blive særligt husket for de mange

udfordringer og problemer, der skulle løses af UMB

præsidenten, UMB næstformand, Kozoom, Gabriels

folkene, embedsfolk og Bolivias Billard Forbund - on

location.

De uvante forhold kunne spillerne ikke undgå at

blive påvirket af.

Det var godt nok skidt, det vi oplevede

organisatorisk og på stedet i Bolivia.

Vi så, hvordan et VM stævne helst ikke skulle

arrangeres af arrangør land.

Men vi så dog også, hvordan gode forenede kræfter

kunne få det bedst mulige ud af en ”uheldig”

situation.

Forberedelserne og betingelserne i Santa Cruz var

absolut ikke optimale for Tonny Carlsen.

Måske var det også medvirkende årsag til, at han

underpræsterede spillemæssigt ved VM i Bolivia.

Tonny Carlsen er bedre end det han viste ved VM i

Bolivia.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen

Formand for Den Danske Billard Union



Ny aftale sikrer bred fordeling af
automatmidler
En ny politisk aftale om fordeling af
automatmidler sikrer en varig finansiering.
Midlerne skal nå ud til flere
idrætsforeningerne.

•

• Skatteministeriet offentliggjorde torsdag en ny
aftale på området for automatmidler. Aftalen
betyder, at der også i fremtiden vil blive delt støtte
ud til blandt andet idrætsforeninger.

Tidligere havde spillehaller muligheden for at
udlodde til velgørende foreninger, heriblandt
idrætsforeninger, og få 95% nedslag i afgiften. Men
da det viste sig, at der visse steder blev snydt med
ordningen, blev den afviklet i 2016 og erstattet af en
to-årig midlertidig ordning, hvor foreninger/formål,
der tidligere har modtaget udlodninger fra
spillehaller, kunne søge om at tilskud på baggrund af
tidligere modtagne beløb.

Ved årsskiftet udløber den midlertidige ordning,
men nu er der altså kommet en langsigtet løsning på
plads. I alt 72,2 millioner kroner vil som følge af
aftalen årligt kunne uddeles på baggrund af
ansøgninger, og af disse midler får DIF og DGI cirka
46,1 millioner kroner til uddeling blandt dets
foreninger rundt om i landet.

”Jeg er meget tilfreds med denne aftale, for den
sikrer, at disse midler også i fremtiden kommer ud
og gør gavn i det danske foreningsliv. Det er en
vigtig håndsrækning til blandt andet
idrætsforeningerne, og den vil jeg gerne takke
skatteminister Karsten Lauritzen og de andre partier
bag aftalen for,” siger DIF’s direktør, Morten
Mølholm Hansen.

I begyndelsen af 2018 fastlægger DIF og DGI
rammerne for uddeling af midlerne og orienterer
deres foreningerne om, hvordan de kan søge og få
del i midlerne. De to idrætsorganisationer vil

samtidig udvikle et fælles og ubureaukratisk system,
så det bliver nemt for foreningerne at ansøge.

”Vi går straks i gang med arbejdet med at fastlægge
kriterierne for at få støtte og sikre en effektiv
arbejdsgang i forhold til ansøgninger og uddelinger.
Det fremgår af aftalen, at flere idrætsforeninger
end i dag skal have del i disse midler, og at de skal
ud at arbejde i foreninger i hele landet,” siger
Morten Mølholm Hansen.

Nyt fra DIFAF: LARS HESTBECH
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Vi støtter de lokale billardklub-
ber med ”Vær Aktiv Kampagnen”. 
Kampagnen bygger på en samar-
bejdsaftale mellem billardklubben 
og Aros Forsikring, der i alt sin en-
kelthed går ud på, at medlemmerne 
i billardklubben booker et forsik-
ringsmøde med os. 

Vi kvitterer med et tilskud til bil-
lardklubben – og I bestemmer selv, 
hvad pengene 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

Skal vi også  
forsikre jeres  
medlemmer?

   Ring til Martin Høj  
salg- & kundeservicechef  

2124 1340

Forvent lidt mere… 

Som kundeejet forsikringsselskab er vi 
så stolte over den fantastiske bedømmel-
se af os. EPSI Rating dækker nemlig ikke 
kun kundetilfredshed, men også vigtige 
faktorer som kundeloyalitet, produkt- og 
servicekvalitet (fx i en skadesituation), 
samt værdi for pengene. 

EPSI Rating er en uafhængig undersøgel-
se af tilfredsheden blandt privatkunder 
i den danske forsikringsbranche. Ifølge 
EPSI er Aros Forsikring Danmarks bedste 
forsikringsselskab for alle - uden krav til 
særlige foreningsmedlemsskaber eller 
geografisk tilknytning. 

Bedste

AR
OS FORSIKRIN

G4

Aros Forsikring 
er for andet år i træk  

Danmarks bedste forsikringsselskab  
for alle

Læs mere om EPSI Rating på 
www.aros-forsikring.dk
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Kalender:

Dato Begivenhed Sted

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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