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Økonomiske støttemidler fra DIF og DGI´s foreningspulje

Den Danske Billard Union har i 2018, gjort meget ud
af i sit kommunikationsarbejde overfor klubberne,
at oplyse og informere vores klubber omkring DIF
og DGI`s foreningspulje, hvor man kan søge om
økonomiske midler til at understøtte aktiviteter,
initiativer og materialeforhold ude i foreningslivet.

Udviklingskonsulenten har været synlig på flere
forskellige kommunikations platforme omkring den
nye foreningspulje. Ligesom bestyrelsesmedlemmer
i Den Danske Billard Union har lavet opslag og
indlæg omkring DIF og DGI´s foreningspulje.

I Nyhedsbrev nr. 10 2018, der bragte vi en oversigt
over nogle af de billardklubber i DDBU regi, som har
fået bevilget støtte fra puljen.

Det er glædeligt for unionen, at en hel del klubber
har lavet ansøgninger til DIF og DGI´s
foreningspulje, og at flere klubber har fået
godkendt ansøgninger til puljens midler. De tildelte
økonomiske midler fra puljen skulle gerne hjælpe
billardklubberne i hverdagslivet og skabe
muligheder for udvikling.

Som omtalt i et tidligere DDBU Nyhedsbrev, der er
det KUN de frivillige foreninger og klubber, som kan
ansøge om økonomiske midler fra DIF og DGI´s
foreningspulje.

Specialforbund, og dermed også Den Danske Billard
Union, kan ikke søge på puljen.

Det er derfor vigtigt for Den Danske Billard Union,
at vores klubber er agerende og initiativrige på
ansøgninger til puljens midler, da de støttede
aktiviteter og initiativer ude i billardklubberne, også
er til gavn for DDBU organisationen og for udvikling
og innovation i vores klubber.

Ved 2018 årets ansøgningsmulighed til DIF og DGI`s

foreningspulje, der har flere af vores klubber fået
bevilget et støttebeløb på op imod kr. 25.000. Det
har vist sig sværere at få bevilget et støttebeløb på
op imod kr.100.000, da dette både kræver en god
ansøgning og en velbeskrevet projekt- og
aktivitetsbeskrivelse til ansøgningen.

I 1. kvartal 2019, der kan klubberne igen begynde at
sende ansøgninger til DIF og DGI´s foreningspulje.

Puljen har til formål at støtte hverdagens
fællesskaber ude i de danske idrætsforeninger.
Puljen har den forudsætning, at de ansøgte
økonomiske midler bruges lokalt ude hos de
klubber/foreninger, som har fået tildelt disse.

Hvis klubberne tiltænker at ansøge om økonomiske
støttemidler fra puljen til f.eks. indkøb af billard
materiale, der kan være med til at forbedre,
optimere og udvikle klublivet/klubmulighederne,
kan man kreativt tænke billardborde, scoretavler,
lys- og lampeforhold, billard køer, billard baller,
billard bal pudsemaskine, streamings udstyr eller
indkøb af interaktivt billard træningssystem (Tonny
Carlsen Billard System), ind i denne sammenhæng
ved en konkret ansøgning til DIF og DGI´s
foreningspulje.

Der er en palet af muligheder for billardklubberne.

I DDBU håber vi, at mange klubber i 2019 vil sende
velbegrundede ansøgninger til DIF og DGI`s
foreningspulje.

Det kan være med til at udvikle vores klubber, og
det kan være med at få flere til at spille billard i
vores mange frivillige idrætsforeninger landet over.

Med venlig hilsen
Flemming Busk Knudsen
Formand for Den Danske Billard Union
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Møderne afholdes følgende steder:

Mandag den 28. jan. 2019 Kl. 17.30 – 19.30 Billardklubben Frem Brostræde 3-5, 6000 Kolding

Tirsdag den 29. jan. 2019 kl. 17.30 – 19.30 Solsidens Billard Klub Ane Damsgade 5, 9400 Nørresundby

Onsdag den 30. jan. 2019 Kl. 17.30 – 19.30 Ikast Billard Klub Sverigesgade 5, 7430 Ikast

Mandag den 04. febr. 2019 kl. 17.30 – 19.30 Nykøbing F. Billard Klub Ndr. Ringvej 24, 4800 Nykøbing F

Tirsdag den 05. febr. 2019 kl. 17.30 – 19.30 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Onsdag den 06. febr. 2019 Kl. 17.30 – 19.30 Bristol Odense Stadionvej 50, 5200 Odense V

DDBU er vært ved kaffe og brød.

Emner til debat:
DIF/DIF foreningspulje
Udfordringer i jeres klub
DDBU ́s årsmøde
Skoleprojekt v/Niels Nüchel
Turneringsforhold v/Jan Mortensen og Hanne Rasmussen
Billarddagen står for døren – hvad byder klubberne/DDBU ind med i den forbindelse?

Tilmelding med oplysning om antal deltagere og hvilket mødested der ønskes benyttet skal senest den 21.
januar 2019 sendes til:

DEN DANSKE BILLARD UNION

Hanne Rasmussen Nordlundvej 124,

7330 Brande

tlf. 971812929 – 21729090

hanne@ddbu.dk
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Nyt fra DDBU
Medlemsregistrering

Det er tid til den årlige medlemsregistrering via
Centralt ForeningsRegister (CFR).
Fra den 1. december er det muligt at indberette
medlemstal for 2018 på www.medlemstal.dk. Din
forenings indberetning skal være registreret senest
den 31. januar 2019.

På www.medlemstal.dk er der en vejledning, som
beskriver indberetningsreglerne.

Hovedtrækkene i registreringen er: - Kun ét medlem
pr. kontingent / aktivitet. - Alle, der har betalt
kontingent i minimum tre måneder i kalenderåret
2017, tælles med. - Foreninger skal kun indberette
medlemstal én gang, selvom de er medlem af flere
af hovedorganisationerne.

Vigtige ændringer i registreringen:
Nye aktiviteter: Surf og Rafting, Motion på
arbejdspladsen Flere discipliner for en del
aktiviteter - nogle discipliner er ved samme lejlighed
gjort obligatoriske. (En obligatorisk disciplin er
kendetegnet ved en * i teksten og et blankt
indtastningsfelt som indebærer, at der skal
registreres mindst 0 i disciplinen). Læs mere under
vejledning / ofte stillede spørgsmål på
www.medlemstal.dk

Nye aldersgrupper: Som tidligere meddelt har
idrætsorganisationerne ønsket at opdele
medlemsindberetningen i flere aldersintervaller.
Læs mere på www.medlemstal.dk under
vejledning / ofte stillede spørgsmål.

Foreningsprogrammer: CFR-systemet har mulighed
for at udveksle oplysninger med flere
foreningsprogrammer. Det betyder, at hvis I
benytter jer af et af disse foreningsprogrammer (pt.
Conventus, Klubmodul og Holdsport), kan I
indberette medlemstal direkte derfra.

Kontakt eventuelt jeres leverandør for yderligere
oplysninger.

Foreningsoplysninger: På foreningens side vises
som det første den primære adresse (ikke
formandens adresse), der benyttes i en række
kortvisninger i forbindelse med at finde foreningens
fysiske placering.

Venligst opdatér denne inkl. de nye felter med
klubbens officielle e-mail og telefon samt gerne
Facebook- side. Denne mail sendes, så vidt muligt,
til foreningens formand, kasserer og medlemstals
ansvarlige.

Vi ser frem til at modtage jeres forenings
medlemstal for 2018

Turneringsnyt
Vor turneringskoordinator for Øst gennem et kvart
århundrede, Peter Lund, har besluttet sig for at
trække sig fra sin post som koordinator.
Som ny koordinator er Johnny Mogensen fra Vejby
BK klar til at tage over fra den 1. januar 2019.
Peter Lund står til rådighed med sin omfattende
viden og erfaring, frem til omkring sommerferien
2019.
Vi byder Johnny Mogensen velkommen i ”familien”
og vi vil på denne plads takke Peter, for et stort og
fantastisk frivilligt arbejde for den danske Billard
Union.



Status på arbejde/projekter

BK Fluen
Skoleprojekt kører på andet år
Projektkoordinator: Marianne Mortensen

Århus Pool og Snooker
Arbejder på at opstarte skoleprojekt med Århus
Pool og Snooker i begyndelsen af 2019
Forventer møder med klubben og ungdomsklubber
i januar 2019

Bristol
Skoleprojekt.
Møder afholdt
Folder under udarbejdelse
Forventet opstart i 2019
Projektkoordinatorer: Leif Rasmussen og Mathias
Spanggård

Osted
Projektkoordinator har besøgt 21 skoler/
fritidsklubber/SFO i Lejre Kommune.

Sakskøbing
Skoleprojekt
Projektkoordinator: Torben Pedersen

Søndersø
Skoleprojekt.
Har holdt møde med klubben.
Klubben har i øjeblikket 18 elever hver onsdag

Randers
Skoleprojekter
Møde afholdt med de to klubber
Formodet opstart i foråret 2019
Møder med Randers Kommune omkring
læringsdelen og Læringscenteret Randers

Asperup Pool
Ny klub på vej i Slangerup.
Udarbejdet vedtægter samt skrivelser til kommune i
forbindelse med nabohøring og godkendelse i

kommunen

Har deltaget i DIF møde med visionskommuner (se
indlæg)
Møde med visionskommuner inden for Bevæg dig
for Livet.
Havde kontakt til 3 kommuner:
Skive: Opstart af klub -Har kommunen lokaler, som
kan stilles til rådighed?

Tønder: Opstart af klub -Har kommunen
lokaler, som kan stilles til rådighed?

Guldborgsund:
Skoleprojektet i Sakskøbing. Kommunen meget
interesseret i at udbrede dette koncept gennem
Åben skole.
Muligheder for Nykøbing F BK og BK Højen

Randers og Lejre kommuner er på ved ind som
visionskommuner

VM Randers 2019:
Arbejder sammen med Randers kommune omkring
eventplan i forbindelse med VM i november 2019.
Møder med klubberne i Randers omkring deres
rolle i forbindelse med VM 2019

Skoleprojekter
Skuller der være klubber ud over de
nævnte, der i 2018 har indledt samarbejde
med den/de lokale skole(r) vil DDBU gerne
have tilbagemelding omkring dette

Ring/skriv til:
Udviklingskonsulent
Niels Nüchel
24250633
nuchel@ddbu.dk

Udviklingskonsulenten
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Skoleprojekter 2019
DDBU søger klubber, der vil indgå i et samarbejde med DDBU omkring skoleprojekter

Der er i 2018 opstartet 5 projekter som DDBU har været medvirkende til.

I 2019 skulle der gerne startes min. 5 nye projekter/samarbejder op

Nedenstående er nogle punkter, som kunne være gode at have i baghånden ved opstart/kontakt til skolerne

Klubberne:

- Stille lokaler til rådighed

- Stille instruktører til rådighed

- Undervisning/instruktion

- Uddanne instruktører

- Uddanne lærer/pædagoger

- Kontakten til skoler

- Formidle erfaringer

Skolerne:

- Indgå aftale omkring antal elever/timetal

- Integrere timerne i undervisningen

DDBU:

- stille konsulentbistand til rådighed

- bidrage med økonomi

- sørge for mulighed for uddannelse

- bidrage med undervisningsmaterialer

- sørge for PR og synliggørelse
- sammen med klubben kontakte kommuner/samvirker

Har din klub mod på dette så kontakt:
Udviklingskonsulenten
Niels Nüchel
24250633
nuchel@ddbu.dk

Udviklingskonsulenten
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Udviklingskonsulenten
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Bevæg dig for livet"

Kommunesamarbejde - Visionskommuner

I forbindelse med "Bevæg dig for livet" kampagnen indgår DIF og DGI aftaler
med mindst 15 kommuner.

Hvad er en Visionskommune?

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige
borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder,
der kan spille ind i forhold til målet.

Der er på nuværende tidspunkt indgået visionsaftaler med:
Aalborg Kommune
Frederiksberg Kommune
Gentofte Kommune
Holstebro Kommune
Ikast – Brande Kommune
Skive Kommune
Svendborg Kommune
Guldborgsund Kommune
Silkeborg Kommune

På nedenstående link kan man gå ind og se de enkelte aftaler, der er indgået med kommunerne

https://www.bevaegdigforlivet.dk/fokusomraader/kommunesamarbejde

Hermed en opfordring til de klubber, der er hjemmehørende i disse kommuner til at se på aftalerne.
Måske kunne billarden byde ind i forhold til disse aftaler.

Skulle klubberne ønske hjælp omkring tiltag i forhold til aftalerne og evt. kontakt til de personer, som er
ansvarlige i kommunerne er de velkommen til at kontakte

Udviklingskonsulent
Niels Nüchel
24250633
nuchel@ddbu.dk

http://www.example.com
http://www.example.com


Udviklingskonsulenten
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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
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



Nyt fra klubberne
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Stoleelevator

I Sindal Billard Klub har vi det sidste år søgt mange
forskellige fonde, med det formål at samle penge til
en stoleelevator. Vi har vore lokaler på 1. sal, og
derfor har mange haft problemer med at forcere
den forholdsvis stejle trappe. Det er nu lykkedes at
indsamle beløbet til stolen, som blev monteret i
går. Derfor vil vi gerne sende denne information til
alle klubber. Der er nu ikke mere et problem med at
besøge vore lokaler. På gensyn til alle i vores dejlige
klub.

Med venlig hilsen

Sindal Billard Klub.

B67 Herning – Færøerne 2018.

I samarbejde med vores tidligere klubmedlem
Hallur Joensen fra Klaksvig på Færøerne, havde B67
Herning den store fornøjelse i tidsrummet den
24.05.2018. – 27.05.2018. at kunne invitere 10 stk.
af de bedste billardspillere fra Færøerne på besøg,
vi havde nogle fantastiske dage sammen og bla. var
Johnny Hansen på besøg og gav instruktion, samt
opvisningskamp mod Bjørn Johnsen fra B67
Herning.

Vi havde arrangeret en lille testmatch med 10 stk.
af vores egne spillere mod Færøerne, vi lagde ud
med fædrelandssang som Færøerne vandt klart,
men B67 Herning vandt dog knebent
billardkampene, derudover fik vi lidt godt at spise
sammen, samt et fantastisk kammeratskab, til stor
glæde for alle.

B67 Herning drager nu til revanche match på
Færøerne den 09.05.2019. – 13.05.2019. med 8
mand som skal spille keglebillard på ¾ match borde,
som er deres materiale og klubberne råder over 2
borde i hver klub, vi har lejet et hus til overnatning
med mere og håber ud over billarden og
kammeratskabet, at kunne kigge lidt rundt på den
fantastiske Færøske natur.

Vi glæder os allesammen meget til vores tur
sammen på Færøerne, det bliver rigtigt dejligt at
gense de friske billardgutter fra det høje nord og
TAK fordi at vi må have lov at besøge jer, vi håber
på nogle fantastiske dage sammen igen, denne gang
på jeres hjemmebane.

De bedste hilsner, B67 Herning.



DM finaler
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Ønske om et DM sendes på mail til hanne@ddbu.dk

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 Bedste nr. 1 fra semifinalen
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 Spilles ned til 4 hold

http://www.example.com
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Kalender:

Dato Begivenhed Sted

Januar

11.-13. DM 3-bande Vejle BK

26.-27. DM 9-ball Sharks, Århus
28. Regionsmøde BK Frem
29. Regionsmøde Solsidens Billard Klub
30. Regionsmøde Ikast Billard Klub

Februar
4. Regionsmøde Nykøbing F. Billard Klub
5. Regionsmøde Idrættens Hus Brøndby
6. Regionsmøde Bristol Odense

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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