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Nyhedsbrev fra DDBU 

Nyt fra DDBU 

KORT UDDRAG FRA TURNERINGSUDVALGSMØDET 
DEN 21. FEBRUAR 2015 
 
Totalseedning til fremtidige DM. 
For at undgå diverse diskussioner omkring regional 
seedning til DM har turneringsudvalget besluttet, at der 
fremover foretages total seedning i alle runder til DM i 
keglebillard, 3-bande carambole og 5-kegle. 
 
Licenskort. 
Paragraffen omhandlende licenskort fjernes. 

Medbringes spillerlicens kortet ikke til en kamp er spil-
leren ikke startberettiget og 
modstanderen vinder uden kamp. I holdkampe udgår 
spilleren og de øvrige 
spillere stiller op efter styrke (årsgennemsnit/eller 
rangliste) 

TU-udvalget mener ikke det længere er nødvendigt 
med ovennævnte paragraf, idet det kun er spillere 
med indløste licenskort der kan hentes frem på turne-
ringsskemaerne, - men der henstilles dog til at med-
bringe kortene a.h.t. licens numrene. 

 
Turneringsmøde 
DDBU´s turneringsudvalg havde forsøgt at indkalde 
klubberne til turneringsmøde den 22. februar 2014 i 
Odense, - men interessen fra klubberne var så lille, at 
mødet blev aflyst. – Det fornemmes, at mange klubber 
ikke tilmelder sig, da de mener det hele vil gå på diskus-
sioner/debatter omkring eliten. -TU-udvalget blev enige 
om at prøve igen til næste år, efter en anden koncept, 
og lidt senere på sæsonen f.eks. først i maj måned. 
Eliteudvalget afholder turneringsmøde med 1. og elite 
klubberne 
Turneringudvalget afholder turneringsmøde med de 
øvrige klubber, fra 2. div. og nedefter. 
 
Regionsfinaler i serie 3 og oldboys vest 
Serie 3 - Der er 19 puljer – det blev besluttet at de 15 

bedste er oversidder og de 4 dårligste hold spiller om 
én plads. 
Oldboys – De 30 puljevindere samt de 2 bedste nr. 2 
går videre. 
 
Landsfinale i 1. division kegler 
Der var enighed om, at flytte landsfinalen én uge til den 
13. april 2014. – Klubberne gøres opmærksom på æn-
dringen. 
 
Fremtidige datoplaner 
Når der foretages ændringer på datoplanen skal hele 
linien markeres med en farve, så det er overskueligt at 
se hvilke ændringer der er foretaget. 
 
Ungdomscup landsfinale 2014 
Landsfinale ungdomscup afholdes den 24. maj 2014 i 
Bristol Odense. 
Hanne Rasmussen, referent 

Skolebillardturnering 
 
I skolernes vinterferie arrangerede følgende klubber 
skoleturnering for kommunes skoler: 
Følg turneringer på Facebook 
 
Hjørring BK Ingen 
 
Bramming BK 8 elever var tilmeldt. 6 af spillerne har 
  efterfølgende taget i mod klubben til
  bud om træning 

 
BK Frem 6 elever tilmeldt 

 
Næstved BK 5 elever tilmeldt 

http://is.gd/Bramming
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Konkurrence 
 
Den Danske Billard Union og Billard Fyn udskriver her-
med en konkurrence som gælder for alle landets min-
dre billardklubber.  
Er du med i en af de mindre klubber som har 2-3 bil-
lardborde, så er det netop konkurrencen som du kan 
deltage i.  
Har din klub gjort noget ekstraordinært denne sæson. 
Det kan være tiltag for at få nye medlemmer, nye ideer, 
arbejde for et ekstraordinært godt klub-liv, sponsorar-
bejde, eller meget andet.  
Skriv og fortæl, send gerne billeder omkring, hvorfor 
din billardklub skal vinde titlen som Danmarks bedste 
mindre billardklub. 
Præmien er klædepålægning på 2 billardborde 
(klubben betaler kørselsomkostninger).  
Vi ser frem til at høre din gode historie..  

Indsendes til DDBU’s sekretariat 

TURNERINGS PROGRAMMET GÅR ONLINE FRA DEN 
KOMMENDE SÆSON. 
Som nævnt på vores rundtur sidste år, er målet at spil-
leskemaerne kommer ONLINE. 
 
Dette arbejde er nu kommet i gang, så fra starten af 
næste sæson vil skemaerne til hold turneringer og indi-
viduelle turneringer ligger på nettet og skal udfyldes 
der. 
 
Det betyder at alle klubber inden sæson start 2014-
2015, skal være online. 
Nogle af fordelene ved dette setup er. 
 Der skal ikke opdateres en lokal database. 
 Alle spilledata ligger på en central database. 
 Eventuelle fejl og mangler rettes centralt, der 

skal ikke downloades nye skemaer. 
 Ændringer i spilleregler/distancer ændres cen-

tralt. 
 Det vil blive muligt at se pulje resultater fra indi-

viduelle turneringer. 
  
ANDRE TILTAG: 
Mulighed for at klubberne selv kan opdaterer deres 
spiller data, undtaget er dog ændringer i bestyrelserne 
som skal rapporteres til DIF. Dette gøres manuelt og 
disse ændringer skal derfor foretages af sekretariatet. 
SMS service til spillere som spiller individuelle turnerin-
ger. 
 
Andre ideer og gode forslag er velkomne. 

Det traditionsrige VM i 3-bande for hold 
afholdes i perioden 12 til 16 marts i Vier-
sen. 
 
DDBU sender Tonny Carlsen og Michael Lohse til VM. 
Tonny Carlsen har deltaget i turneringen adskillige gan-
ge medens Michael Lohse debuterer. 
Vi er i pulje med Finland og Frankrig. Frankrig og Fin-
land åbner tordag mod Finland og vi skal møde taberen 
af denne kamp kl. 20 samme aften. 
Der er nok ingen tvivl om at det bliver Finland vi skal 
møde og den kamp skal naturligvis bare vindes. Den 
afgørende kamp mod Frankrig afvikles om fredagen og 
det ligner en fifty – fifty afgørelse. 
Der streames fra stævnet – links og andre informatio-
ner bliver lagt på nettet så snart de er offentliggjort. 
 
 

Vi har en del DM i marts måned 
 
Biahtlon  Næstved  14.-16. marts 
5-Kegle   Ikast   21 .– 23. marts 
DM i 3-bande for kvinder er udsat 
Slutspil i både 3-Bande og keglebillard 28. og 29. marts 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra DDBU  
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Referat af DDBU’s bestyrelsesmøde den 19. februar 
 
Info fra DIF ved Thomas Bach: 
I forbindelse med revisionen af tipsloven ønskede kul-
turministeriet en større indsigt i idrættens struktur og 
økonomi. Bidragsmodtagerne – bl.a. DIF og DGI har 
afleveret deres rapporter i slutningen af 2013 og kon-
klusionen af disse indberetninger forventes fra kultur-
ministeriet i løbet af foråret.  
DIF arbejder med visionen: 25 – 50 – 75 som betyder at 
i 2025 skal 50% af alle danskere være medlem af en 
idrætsforening og 75% skal dyrke idræt. Omkring 41% 
er i dag medlemmer af en idrætsforening og 64 % dyr-
ker idræt. Skal målsætningen opnås er et tæt samarbej-
de mellem specialforbundene og DIF nødvendigt.  
Et andet fokusområde er skolereformen hvor skolerne 
nu skal åbne sig overfor det omgivende samfund her-
under de frivillige foreninger. Der er afsat 45 minutter 
om dagen til at motion og bevægelse. Med den alders-
fordeling vi har i DDBU kunne der være muligheder for 
at udnytte den menneskelige resurse til at blive en del 
af denne reform. 
I DIF`s politiske program for 2011 – 2014 er specialfor-
bundene forpligtiget til at udarbejde en frivilligheds-
strategi. Vi bruger frivillighedstesten allerede nu speci-
elt i forbindelse med klubbesøgene. Selve strategien vil 
blive indarbejdet i vores egen strategiplan der skal væ-
re klar til det kommende årsmøde. 
DIF har som det første land vedtaget en pakke om 
matchfixing. Vi anser ikke selv matchfixing som et pro-
blem på den hjemlige billardfront idet sporten endnu 
ikke er involveret i odds sætning og andre former for 
betting. Det er dog ikke kun disse områder der indgår i 
problematikken. Som idrætsudøver har man en forplig-
tigelse til at afvikle sine konkurrencer på en fair etisk og 
sportsligt forsvarlig måde.  
Vi har internt i forbundet diskuteret muligheden for at 
udtræde af fordelingsnøglen i forbindelse med at etab-
lere et samarbejde med DIF på specifikke projektområ-
der. Indtil videre forbliver vi dog i nøglen indtil vores 
nye strategiplan er implementeret og omsat i konkrete 
handlingsplaner. 
 
Efter dialogen med Thomas Bach gik mødet herefter 
over til den udsendte dagsorden hvortil der ikke var 
yderligere kommentarer. 
Der var afbud til mødet fra Carsten Andersen. 
Der var ingen bemærkninger til sidste mødes referat. 

Formanden: 
Johnny Sort Jensen har på grund af opstart af egen virk-
somhed besluttet at udtræde af bestyrelsen. Bestyrel-
sen fortsætter med den bemanding den har nu indtil 
årsmødet. 
THH deltager i mødet i forbindelse med ad hoc opgaver 
bestyrelsen ønsker løst. 
DIF sender bekræftelse på DDBU´s udarbejdede ”Code 
of Conduct”. 
 
Vejen BK er ny klub i DDBU. 
Desværre måtte det planlagte møde for turneringsle-
derne aflyses på grund af manglende tilmeldinger. 
MT og JB har holdt møde med Fritjof Dittmann vedr. 
Ølandshusfonden. 
 
Det blev besluttet at fonden nedlægges og afvikles over 
de lovbundne 3 år. Midlerne skal bruges til udstyr til 
streaming, talentudvikling og introduktion af ny form 
for keglebillard (sætspil og bande hver gang – herom 
senere). 
 
Der er afholdt de 4 planlagte regionsmøder alle med 
gode debatter. Vi samskriver et referat fra møderne. 
 
Gennemgang af regnskab og budget – NCK 
NCK gennemgik regnskabet for 2013. Vi mangler endnu 
at få regnskabet revideret hvorfor det endelige resultat 
først foreligger medio marts. Vi kan dog allerede nu 
oplyse at vi kommer ud med et underskud på omkring 
200 t.kr.  
Budgettet for 2014 er på plads. Vi forventer et over-
skud på 75 t.kr.  
Herefter gjorde NCK status på vores strategiplan. Den-
ne præsenteres på årsmødet 2014 og udsendes med 
beretningerne ultimo maj måned. 
 
Udvalgene: 
Aktivitetsudvalget: 
Rapport til bestyrelsesmødet d. 19. februar: 
Vi skal have afsluttet den igangværende instruktion af 
ungdomsspillere, det være sig øst og vest. Den næste 
gang skal de op i bronzemærkeprøven. Og ud fra de 
resultater som fremkommer her, vil det måske være 
muligt at sende nogle videre til talentinstruktion. Ta-
lentinstruktionen har været lang tid om at komme i 
gang men skulle nu være på plads. Der afholdes sam-
ling meget snart og det bliver formentlig i KBK, med 
Dan Nielsen som instruktør og coach. Niels Nüchel sen-
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der indkaldelserne ud i nærmeste fremtid. 
Frem mod efteråret skal der arbejdes målrettet med: 
Billardskoler i uge 42  
Indkaldelser til små billardskoler i vores kraftcentre i 
uge 42. Markedsføringen bør sættes i værk hurtigst 
muligt. Jeg mener en god ide er at lave nogle flyers som 
deles ud til samtlige deltagere i vores ungdomscupper. 
På DDBU`s hjemmeside skal der ligge et link på forsiden 
hvor tilmelding er mulig. Til DM finalerne for ungdom 
skal der også ligge tilmeldingsblanketter, samt en folder 
som fortæller om hygge og billardtræning, samt en lille 
billardturnering som afholdes hvert sted. Med en sam-
let finale mellem jul og nytår. 
EKS. Billardskole i 5 kraftcentre, 4 deltagere videre fra 
hvert sted og en samlet finale med 20 deltagere. 
Uddannelse af instruktører. 
Vi skal i efteråret være klar til at afholde begynderkur-
sus, 2 – 3 aftner i vores kraftcentre. Også her skal der 
en kraftig markedsføring til på hjemmeside og foldere i 
klubberne. 
 
Uddannelsesweekend 
Her mener jeg vi skal i gang allerede nu med markeds-
føring, og derefter tage en beslutning om det skal 
afholdes lokalt i kraftcentrene eller samlet i evt. Oden-
se. 
 
Dameinstruktion 
Dameinstruktion skal genoptages, det bør være 2 ni-
veauer, for spillere over 9 i snit eliteinstruktion og un-
der 6 i snit for øvede og turneringsspillere. Disse in-
struktionssamlinger bør også afholdes i vore kraftcen-
tre. 
Samlet mål er at øge aktiviteterne i vores kraftcentre, 
som også skal markedsføres på vores hjemmeside med 
flg. Navn på klub, navn på ansvarlig, aktivitetsliste i de 
forskellige centre osv. 
Jeg vil indkalde til møde i udvalget snarest efter vores 
bestyrelsesmøde for at få lagt en plan over vores aktivi-
teter i vores kraftcentre. 
Aktivitetsudvalget 
Carsten Andersen 
 
Turneringsudvalget 
Rapport fra turneringsudvalget 19-2-2014. 
Der er ikke sket det helt store de sidste par måneder 
rent turneringsmæssigt. Vi har fået gang i Billard Fyn 
Cuppen i kegler og 3-bande, med henholdsvis 129 del-
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tagere i kegler og 42 i 3-bande. 
Da turneringssæsonen for oldboys grundspil slutter 
omkring 1 marts, er det en kort sæson. – Derfor udsen-
des der sidst i februar indbydelse til ”Bonus Turnering” 
- en holdturnering for de oldboys hold der ikke går vi-
dere til regionsfinalerne, og som har lyst til at spille lidt 
mere. Sidste sæson var der 40 hold tilmeldt i vest men 
desværre ingen i øst, - det håber vi, at der bliver rettet 
lidt op på i denne sæson. 
Som noget nyt har vi lige fået en klubrangliste op at stå 
i vores turneringsprogram, hvilket har været et ønske 
fra mange klubber.  
Desværre har vi været nødt til at aflyse vores turne-
ringsleder møde, på grund af for få tilmeldinger. Rigtig 
ærgerligt, da klubberne her havde mulighed for, at 
komme med forslag til nye tiltag og evt. nye spilformer, 
som så kunne debatteres med mange klubber. 
Forslag til afvikling af senior- og oldboys cupper i vest ( i 
lighed med øst ) blev godt modtaget på fyraftensmø-
derne, så vi forventer, i første omgang, at køre det næ-
ste sæson, som et prøve år. 
Vi har nedsat et lille udvalg, som skal komme med for-
slag til nye turneringer, og dette udvalg (som ikke har 
deltagelse af TU) har møde sidst i februar, så det bliver 
spændende om de kommer med noget fornyelse til 
vores turneringer. 
Turneringsudvalget 
Jan Mortensen 
 
Kommentarer: 
MT: Roser i høje toner den nye funktion i turnerings-
programmet der angår klubranglisterne. ML supplerer 
med positive tilbagemeldinger fra klubberne. 
 
Rapport fra Niels Nüchel 
 
Klubbesøg: 
Copenhagen Pool & Snooker 
Herlev PC 
Nr. Åby 
Aftalt med: 
Nr. Snede den 28/2 
Gladsaxe 
 
Klubudvikling: 
Aftale med Nyborg  
 
POOLCUP 2014: 
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Tilmeldinger modtaget. Der udsendes spilleplaner i 
denne uge. 
Turneringen afvikles i: 
København 2 steder 
Århus 
Ålborg 
Esbjerg 
Odense 
 
Talentkoordination: 
Pool: 
Plan for samlinger inden EM i august udsendt 
22-02  Spillerne deltager i A mesterrække turnering i 
 Herlev 
23-02    Fællestræning i Herlev fra  kl. 10-16  
01-03   Ranglisteturnering i Herlev 
12-03   Fællestræning  i Herlev    
23.04    Fællestræning  i Herlev    
26-04    Ranglisteturnering i Herlev 
10-05   Ranglisteturnering i Copenhagen 
24-05     Fællestræning i Herlev  
07-06    Ranglisteturnering i Herlev                                  
18-06    Fællestræning i Herlev                 
 
Forældremøde med spillere og forældre den 19-2 kl. 
19.00 i Herlev 
 
Talentinstruktion med Dan Nielsen den 8. og 9. marts 
Indbydelse sendes til spillerene tirsdag. 
Udviklingskonsulent 
Niels Nüchel 
 
Eliteudvalget 
Status rapport 1. kvartal 2014  
Eliteudvalget har siden november 2013 været stærkt 
optaget af at få færdiggjort det styreværktøj som ud-
valget og DDBU kan bruge fremadrettet i arbejdet om-
kring elite- og talentudvikling samt prioriteringer af 
økonomien i forhold til at komme i mål med de opstille-
de visioner og missioner for unionen. – fremlæggelse af 
dette sker på bestyrelsesmødet i aften den 19/2 2014.  
Ydermere har der været en del ”aktivitet” i billarddan-
mark, hvortil det har været nødvendigt med møder og 
beslutninger i forhold til de klager, protester og æn-
dringsforslag der indløbet over julen i og starten af 
2014. – dette affødes af at Turneringsudvalget og Elite-
udvalget har forsøgt at imødekomme de mange opti-
meringstiltag på turneringsområdet – stillet af billard-

spillerne selv – og der derfor har været belæg for tolk-
ninger grundet de mange ændringer. Konklusionen fra 
Eliteudvalget er at der fremadrettet vil blive implemen-
teret færre ting på én og samme tid.  
- i tråd med dette er det tydeligvis beklageligt at de 
mange spillere der har skabt ”oprørs stemning” om-
kring turneringer og DDBUs bestyrelse ikke har tilmeldt 
sig turneringsledermøde i februar, hvilket måtte afly-
ses, og det igen viser sig at ”stemningen” skabes fra PC 
og ikke konstruktivt Face to Face! 
 
Der er lavet et budget for 2014, og det er besluttet at 
ændre på prioriteterne fx turneringer med pengepræ-
mier, da effekten af det ønskede tiltag er udeblevet og 
pt. ikke gavner missionerne i DDBU. Der arbejdes på et 
andet koncept, som måske bliver lanceret i den kom-
mende sæson.  
Det er ikke umuligt at der kommer flere ændringer i 
såvel de økonomiske til- og fravalg, men også i turne-
ringsformerne vil der blive tænkt i andre baner. – na-
turligvis i samarbejde med turneringsudvalget 
 
Eliteudvalget deltager også i Nordic Billard Council. – vi 
indgår i projektgrupper der skal forsøge at lave og opti-
mere et samarbejde i norden. Fx Nordisk Mesterskaber 
i snooker, pool og 3 bande. 
Som nævnes i rapporten fra aktivitetsudvalget skal der 
meget snart fastsættes datoer for en samlet talentsam-
ling, og træffes aftale derom med de respektive træne-
re og klubber. – forventer at vi kan aftale dette inden 
udgangen af 1. kvartal. – på baggrund af denne samling 
påtænkes de ”nye” aftaler og forventninger til talent- 
og elitemassen offentliggjort, hvorefter der skal laves 
aftaler med de spillere som ønsker at modtage støtte 
fra DDBU.  
 
Resten af 2014 vil være præget af at få lagt et turne-
ringsprogram( turneringsformerne) for eliten (og ned-
skrevet alle de detaljer i turneringsreglementet der 
måtte være behov for fx udtagelse til internationale 
stævner/hold/individuelt). Ydemere skal der laves afta-
ler med spillere med henblik på at komme i mål med 
unionens mission om resultater. (herunder talent og 
eliteudvikling, se højere oppe).  
Styreværktøjet vil blive introduceret og det skal konti-
nuerligt udvikles og fastholdes med omdrejningspunkt i 
eliteudvalget.  
Ser frem til at uddybe ovenstående og til et konstruk-
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DM Keglebillard 2014  
4. - 6. april – Skagen Billard Klub 
 
 
Har du har lyst til at være dommer ved DM keglebil-
lard??? 
 
Så vil vi fra SBK’s side være glade for din indsats som 
dommer under DM stævnet. Der vil blive rig mulig for 
at se en masse godt billard, og se de bedste indenfor 
keglebillard dyste om DM titlen 2014. 
 
Det eneste du som dommer selv skal huske at medbrin-
ge er: sorte bukser, sko og strømper samt dit gode hu-
mør. Du vil få udleveret en polo af SBK, som skal bruges 
under kampene. Når du dømmer 3 eller flere kampe, 
skal du ikke betale for banketten lørdag aften.  
 
Vi vil meget gerne have din e-mail adresse/egen adres-
se, mobilnummer, samt hvilken klub du kommer fra så 
vi, når dommer skemaet er på plads, kan sende det til 
dig, samt diverse praktiske oplysninger.  
 
Tilmelding til: Martin Olesen på martinole-
sen@skagennet.dk eller mobil 21448911. Opgiv størrel-
se på polo samt hvor mange kampe, du vil dømme og 
hvornår.  
 
 
Med sportslig hilsen 
 
Skagen Billard Klub. 

tivt møde i aften.  
Med venlig hilsen  
Michael Lohse, Eliteformand.  
 
Årsmødet – Valg 
Årsmødet afholdes i år lørdag den 14. juni på Hejse Kro 
ved Fredericia. 
På valg er formand Mikael Toft, turneringsleder Jan 
Mortensen og formand for aktivitetsudvalget Carsten 
Andersen.  
 
Nyhedsbreve – ML 
Deadline for indlæg til nyhedsbrevet er den 20 i hver 
måned. ML opfordrer til at denne deadline overholdes 
således at man kan nå at kommentere på indlæg der 
handler om ens eget område. 
Af forskellige årsager var nyhedsbrevet for januar først 
”på gaden” den 7. februar hvilket ikke er tilfredsstillen-
de for dem der nøje overholder den opgivne tidsfrist. 
Men ellers stor ros til kommunikationsmidlet som er 
meget læst og populært rundt omkring i klubberne. 
 
Eventuelt 
JB efterlyste stof til hjemmesiden specielt på nyheds-
fronten. JM sender fra EM i 5-kegle via SMS til JB. Der 
mangler endnu nogle få klubber i forbindelse med 
medlemsregistreringen. Disse vil blive kontaktet hur-
tigst muligt. 
 
Mødet slut kl. 21.25 
 
Med venlig hilsen 
Jan Bemmann 
General Sekretær 
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8 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra DDBU 

ATT:  Billardklubber på Sjælland. 
 
Efter 5 år har fruen i huset givet grønt lys til at et 1/1 match billardbord kan få en plads hjemme i stuen, i håb om at 
jeg bruger nogle af mine aftener hjemme fremfor altid at skulle i klubben for at træne. 
 
Hvis i ude i klubberne har et bord stående som skal afvikles/sælges kunne jeg være en mulig køber. 
 
Alt har interesse, blot det opfylder gældende krav vedr. turneringsbillard. 
 
Jeg er at træffe på tlf. 60 48 46 65  eller via mail:  mikael.ekman.64@gmail.com 
 
Med venlig hilsen 
 
Mikael Ekman  -  Grantoften billardklub/Ballerup 

mailto:mikael.ekman.64@gmail.com
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Frivillighedstjek.dk:  
Værktøjskassen til de idrætsfrivil-
lige 
 
’Afklar roller og opgaver’ og ’Lav en årsplan’. Så-
dan lyder tre ud af 27 værktøjer, som DIF har lavet 
til de ca. 340.000 DIF-frivillige. 
 
 
 
Hvis du er frivillig træner eller leder i en idrætsforening 
og endnu ikke har været et smut forbi Frivilligheds-
tjek.dk, så bør du fluks gøre som mere end 15.000 frivil-
lige allerede har gjort - klik dig ind og lad dig inspirere. 
Frivillighedstjek.dk bugner af konkrete værktøjer, der 
gør livet lettere som frivillig i en idrætsforening. 
 

Du finder fx skabeloner til, hvordan du laver en dom-
merplan, hvordan foreningens opgaver deles ud på fle-
re hænder, og hvordan du bedst kickstarter nye aktivi-
teter. Du kan også tage foreningstesten, som viser, 
hvor god idrætsforeningen er til frivillighed. Resultatet 
af testen giver dig både anbefalinger til, hvordan din 
idrætsforening bliver bedre til at rekruttere og fasthol-
de frivillige samt konkrete værktøjer, som foreningen 
kan benytte. 
 

Tjek sitet: www.frivillighedstjek.dk  

Nyhedsbrev fra DDBU  

 Nyt fra DIF 

http://www.frivillighedstjek.dk
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 Pool og snooker 

Nyhedsbrev fra DDBU  

A-række mesterskabet bød på flere nye ansigter, og 
finalen endte med endnu en ny vinder af et mesterskab 
i pool. Plamen Zhelyazkov slog Mickey Krause, der lige-
ledes først rigtigt er startet på turneringer i denne sæ-
son. Bronze medaljerne gik til Søren N. Nielsen og Mi-
chael Thrane.  

Årets første Pure-X Mesterrække Pool Tour havde 29 

deltagere, og feltet var et af de stærkeste i denne ræk-

ke nogensinde. Og det er ret imponerende når man 

tænker på at spillere som Nick Conradi, Oscar Eklund, 

Rasmus Boss ikke var med. Til gengæld var stort set alle 

andre i top 16 på ranglisten der. Derudover Daniel Kan-

di, Stefan Stade, Jesper Hansen, Lars Olesen, Katrine 

Jensen og mange andre spillere med højt niveau. 

Jesper Nielsen viste sig at være den bedste på dagen, 

og med en sejr i finalen over Rene Bak viste han endnu 

engang at han kan vinde store turneringer. 

Talentinstruktion i pool 
Plan for samlinger inden EM i august udsendt 
22-02  Spillerne deltager i A mesterrække turnering i 
 Herlev 
23-02    Fællestræning i Herlev fra  kl. 10-16  
01-03   Ranglisteturnering i Herlev 
12-03   Fællestræning  i Herlev    
23.04    Fællestræning  i Herlev    
26-04    Ranglisteturnering i Herlev 
10-05   Ranglisteturnering i Copenhagen 
24-05     Fællestræning i Herlev  
07-06    Ranglisteturnering i Herlev                                  
18-06    Fællestræning i Herlev    
 

Talenttruppen består i øjeblikket af:     
Frederik Madsen, Joel Rosenfeldt, Andreas Madsen, 
Silje Munk, Andreas Bønnelykke , Mikey Krause, David 
Voncina alle fra Herlev PC 
Gustav Raffenberg og Christoffer Lenz fra Copenhagen 
P&SH 
 
Talenterne trænes af: 
Bahram Lotfy, Kasper Kristoffersen og Frederik Madsen 
 
Talentkoordinator er: 
Niels Nüchel 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Måned: Dato   Aktivitet     Sted 
 
Marts  1.   Lucasi Hybrid Elite Pool Tour 2   Aarhus Pool & Billard  
  8.-9.   Poolcup. Regionsstævner   5 byer 
  14.   DM Biathlon     Næstved 
  14.-16.   Danmarks Mesterskabet 9-ball    Dan's Pool Hall  
  15,-16.   DM 3-Bande Carambole Kvinder   Bristol 
  22.-23   DM 5-kegler     Ikast 
  28.   Billard Fyn Ligaen 3-Bande Carambole Slutspil 
  29.   Mesterrække Mesterskabet 8-ball   Bristol Odense  
 
April  4-6   DM Kegler     Skagen 
  5.-6.    Poolcup. Finalestævne    Herlev 
 

Planlagte møder og aktiviteter i 2014  

Har du en begivenhed som skal i vores kalender  send den til nuchel@ddbu.dk så 
kommer den med næste gang vi udsender Nyhedsbrev.  

Deadline den 20. i hver måned 
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FORMAND 
Mikael Toft 
Telefon: 29248596 
E-mail: mt@ddbu.dk  
  
NÆSTFORMAND 
Henning Schultz 
Telefon: 22709713  
E-mail: hs@ddbu.dk 
   
ELITEUDVALGSFORMAND 
Michael Lohse 

Telefon: +45 23259055 

E-mail: milo@ddbu.dk 

 
TURNERINGSUDVALGSFORMAND 
Jan Mortensen 
Telefon: 40954246 
E-mail: jm@ddbu.dk 
 
KASSERER 
Niels Chr. Kjær 
Telefon: 99555100  
E-mail: nck@ddbu.dk 
 
FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET 
Carsten Andersen 
Telefon: 26237912 
E-mail: ca@ddbu.dk 

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 

DDBU’s sekretariat  

H P  H E R  S T Ø D E R  D U  I N D  I  N O G E T  G O D T  


