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DDBU information - Fra "Strategiske spor" til
endelig "DDBU Strategiaftale".
DDBU medlemsskaren er tidligere af flere omgange
blevet orienteret omkring DDBU bestyrelsens
igangværende arbejde med DDBU Strategiaftale til
DIF.
Det som den nye økonomiske støttestruktur er
bygget op omkring.

Senest redegjorde jeg for status, da jeg informerede
omkring vores godkendte 3 strategispor i DDBU
Nyhedsbrev - December 2016.
Med dette indlæg, der vil jeg gerne informerer lidt
omkring den videre proces med DDBU
Strategiaftale.

Som det måske vides blandt medlemsskaren, der er
det DDBU bestyrelsens opgave, at få formuleret og
få indstillet strategiaftale til DIF´s bestyrelse inden
den opsatte frist - 1. Juni 2017.

Vi har derfor nogle måneder til at udarbejde en
stærk strategiaftale, hvor opgaven er, at få
formuleret nogle få og velvalgte mål, frem for
mange og mange tilfældige.

Den Danske Billard Union brugte mange timer i
2016 på at arbejde med de strategiske spor, og på
at konkretisere arbejdet med de strategiske spor. Et
arbejde som vi også er blevet anerkendt for i DIF, da
vi fik de strategiske spor godkendt i december 2016.
Vi har derfor også et godt afsæt for det
fremadrettede forløb.

Nu er vi så i gang med den videre proces, hvor vi
skal lave handleplaner for de enkelte strategispor
med tydelige prioriteringer.

Vores 3 strategiske spor er:
"Talent- og elitearbejde"
"Organisationsudvikling"
"Kvalitet og rekruttering"

Som en hjælp til at arbejde med at få præciseret
målene, og til at arbejde med at sætte resultatmål
og procesmål, der vil vi blandt flere tiltag, bl.a.
arbejde med SMART-modellen, som siger noget om,
hvad der kendetegner et godt mål.

Da vi skal arbejde med en 4-årig periode for den nye
strategiaftale, der skal vi både tænke i resultatmål,
effektmål og procesmål.

Målene er styringsværktøjet for strategiaftalerne,
og for den endelige DDBU Strategiaftale med DIF.

Arbejdet mod den endelige strategiaftale fokuserer
på:
- At komme fra de godkendte strategiske spor
videre til konkrete målsætninger og indsatser
- At få opsat de "rigtige" mål for DDBUs indsatser og
de dertilhørende delmål
- At få beskrevet de metoder og de indsatser, DDBU
vil arbejde med for at nå målene
- At få skabt en stærkt sammenhæng mellem spor,
mål, indsatser og budget

En meget kompetent DIF konsulent vil være vores
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tætte samarbejdspartner i processen med at
udforme DDBU Strategiaftale.
DIF konsulenten har til rolle, at hjælpe med at få det
formelle på plads til indstillingen.
Den gode mand vil udfordre DDBU organisationen,
udfordre gamle vaner, yde vejledning, yde
konsulentrådgivning og give sparring på sammen-
hængen mellem indsatser, mål, målsætninger og
økonomi/ressourcer.

I DDBU organisationen har vi Årsmøde 2017 midt i
juni måned.
Jeg agter som formand for DDBU, og som DDBU
bestyrelsens tovholder på arbejdet med at udforme
og formulere DDBU Strategiaftale til DIF
godkendelse, at bruge temamødet til Årsmødet til
at informere yderligere og åbent omkring DDBU
Strategiaftale.

Derfor vil det også være helt naturligt, at vi ser
mange klubber være repræsenteret på Årsmødet til
juni, da der virkelig er både væsentlige
informationer, og fremadrettet billardmæssig og
organisatorisk substans at forholde sig til.

Med DDBU Strategiplan går vi en ny og spændende
tid i møde, og vi forlader en kendt økonomisk
støttestruktur til én som skal implementeres.

Med venlig hilsen
Flemming Busk Knudsen - Formand for Den Danske
Billard Union
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DDBU går nu et skridt videre i den digitale udvikling
Årets kontingent til DDBU forfalder til betaling senest
den 1. marts 2017.
Det er nu muligt at betale med kort:

Gå til Billardresultater.dk
Log ind
Klik på Admin/Kontingentbetaling
Følg anvisningen.

Man kan naturligvis stadigvæk også betale via
bankoverførsel på konto:
9219 – 4565227365

Bemærk at der ikke udsendes en faktura men når
betaling er gennemført tilsendes klubbens kasserer en
kvittering for indbetalingen.
I bedes derfor tjekke under klubinformationer at DDBU
har den rigtige mailadresse noteret.

Ø-Puljen
Den samlede ø-pulje andrager lige omkring 27.000 kr.
Puljen blev oprettet for at støtte klubberne på Bornholm
og Ærø.
Læsø var også med i puljen men der findes ikke længere
en klub på øen.
Det er således klubberne på de 2 øer der er de mest
økonomisk belastede i forbindelse med deltagelse i
turneringer rundt omkring i landet.
Hovedparten af ø-puljen - 60% -er derfor dedikeret de
ovennævnte klubber men der er også muligheder for at
få tilskud den anden vej.
Hvis man skal deltage i en regionsfinale eller en
landsfinale på Bornholm er der mulighed for at få
udbetalt et tilskud som nedenfor anført.
750 kr. ved individuel deltagelse fra turneringsområde
Øst og 850 kr. ved individuel deltagelse fra
turneringsområde Vest.
Hvis man skal deltage i en tilsvarende finale på Ærø
udbetales 750 kr. for turneringsområde Øst og 650 kr.
for turneringsområde Vest.
De anførte satser er naturligvis under den forudsætning
at antallet af ansøgninger ikke overstiger de økonomiske
rammer.

Såfremt der yderligere er et beløb til overs vil disse
uddeles efter ansøgning.
Ansøgning om midler fra Ø-puljen skal være DDBU i
hænde senest den 1. juni
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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 er at etablere en tradition á la Skolernes Motionsdag, som hvert år  
synliggøre billardsporten og billardklubberne, samt omhandler idræt og foreningsliv.

BILLARDENS DAG skal DDBU bruge som en fælles temadag til at bidrage  
med kendskabet til billard og synliggørelse af billard/DDBU.

BILLARDENS DAG er ligeledes et eksempel på, hvordan DDBU og klubber  
kan bruge hinanden til at skabe synliggørelse om 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 er planlagt til at afholdes – mandag d. 13. februar 2017.

Ved at lægge det i starten af året, i Vinterferien i uge 7 og på en hverdagsaften, 
er der muligvis større muligheder for at profilere arrangementet i klubberne,  

i lokalområde og i forskellige medier, samt få involveret forskellige  
aldersgrupper og forskellige målgrupper.

Der er måske også mulighed for at udvikle tiltaget og lade aktiviteterne i klubberne  
blive mere varieret og mere mangfoldige, og opbygge en niche i dansk idræt,  

hvis BILLARDENS DAG søges branded fremadrettet, som mandag i uge 7.

Tidsrammen kunne f.eks. være kl. 18-21, og i løbet af  
aftenen foregår der forskellige aktiviteter rundt om i klubberne.

Aktiviteterne planlægges ude i klubber eller i et samarbejde med DDBU.
Der laves en fælles plakatskabelon, som bruges af klubberne og DDBU til  

atprofilere og eksponere BILLARDENS DAG. Plakaten laves af DDBU.

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

Udviklingskonsulent
Tlf.:+4524250633
nuchel@ddbu.dk
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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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Klubnavn: Aktiviteter:

Greve Åbent Hus

Næstved Åbent hus kl. 17-21
Reklamerer i aviser, FB, kulturkalender
Ophængning af plakater

BK Sorana Deltager i billarddagen

Sakskøbing Skoleturnering for 2 skoler i Sakskøbing

Bristol Opstilling af poolbord i Tarup centeret
Besøg på fredagsbar
Åbent Hus
Pressemeddelelser og annoncer

Midtfyn Åbent Hus

Søndersø Klubben er åben fra 10-21 med bemanding, gratis kaffe
og te, øl/vand kan købes.

Sydfyn Old-boys billard, Billard for unge,Billard som familie sport

Ikast Åbent Hus et par opvisningskampe

Fluen Opvisningskamp + Åbent Hus

KBK

Herlev PC



Ingen over Allan. DM i 3-bande af Niels O. Hansen
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Ligesom i 2016 fik dansk 3-bande carambole en ny mester.

Denne gang var det den 49-årige Allan Schrøder, der tidligere blot havde stået i en enkelt finale. Det var
dengang, han stadig hed Allan Grosmann, og dengang blev finalen spillet i København.

I 2017 foregik finalen i Vejle Billard Klub ligesom tre år forinden, hvor Tonny Carlsen vandt sit hidtil sidste
danske mesterskab ved at slå Brian Zola Hansen i finalen.

Et gennemgående træk ved årets DM var, at spillet aldrig rigtigt kom op at ringe. Der var enkelte gode kampe,
men generelt manglede der lidt niveau.

Det gjorde der til gengæld ikke ved selve arrangementet, som Vejle BK høstede mange velfortjente roser for.

Vejle BK har fire caramboleborde, og imellem de to gange to borde er der opbygget et plateau, som giver
gode muligheder for udsigt for tilskuerne.

Mod det tilstødende lokale er der panoramavinduer, så det også derfra er muligt at følge med for nogle flere
tilskuere – og mulighed for lidt mere støj imellem disse tilskuere.

Arrangementet var generelt velbesøgt, og til finalen skal der nok have været 60-70 tilskuere.

Samtidig var der god resultatservice undervejs på hjemmesiden http://3bande.ddbudm.dk/, hvor det også var
muligt at følge kampene live.

I alt var der ligesom i de sidste mange år 16 spillere med i finalen.

Efter flere forskellige modeller er 3-bande spillerne gået tilbage til, at det udelukkende er de 16 bedste fra den
landsomfattende Danish Tour, der kommer med til DM.

Det betyder så også, at der er spillere, der måske kunne være bedre end de 16, der deltager i DM-finalen. I det
konkrete tilfælde gælder det nok især de tidligere danske mestre, Dion Nelin (BK Grøndal), Brian Zola Hansen
(Varde BK), Jacob Haack-Sørensen (CCB) og Michael Lohse (BK Grøndal).

Men ingen af dem havde altså været flittige nok på årets Tour. Så de må vel bare kridte køerne lidt mere.

Ved gennemgangen af puljerne herunder står der efter hver spiller et tal i [klammer]. Det viser det odds, som
spilleren havde hos Danske Spil for at vinde DM-titlen, inden DM-stævnet gik i gang. Det var forbudt for
spillerne selv at spille hos Danske Spil – også på sig selv som guldvinder!

Pulje 1: Allan Schrøder (Varde BK) [10}, Martin Olesen (Vejle BK) [22], Michael Toudahl (Vejle BK) [50],
Thomas Holmehøj (Næstved BK) [100]

På forhånd nok den svagest besatte af puljerne, selvom Allan Schrøder ligesom ved sidste DM var topseedet
som vinder af Danish Tour.

Puljen indeholdt samtidig en finaledebutant i skikkelse af 32-årige Thomas Holmehøj. Det er rigtig godt at se
nye navne ved DM.

Hvis sjællænderen var nervøs, så skjulte han det godt i sin første kamp mod Allan Schrøder, hvor han stod på
10 point i to indgange. Allan Schrøder måtte kæmpe hårdt for at nå op til 25-24 ved pausen, og bagefter
strittede Thomas Holmehøj stadig godt imod, inden Allan Schrøder løb fra ham til sidst.



De to næste kampe forløb på nogenlunde samme måde for DM-debutanten, der fulgte godt med mod begge
vejlenserne – kun for at se dem løbe fra ham til sidst.

Thomas Holmehøj spillede glimrende baller og viste god spilforståelse, men han er endnu ikke konstant nok i
udførslen til at kunne true de etablerede spillere ved DM. Det kan være, det kommer næste gang.

Allan Schrøder viste solidt og stabilt spil i puljen, hvor han vandt alle tre kampe. Og på den måde blev det
indbyrdes opgør i første runde mellem klubkammeraterne afgørende for andenpladsen.

Her var det Martin Olesen, der gik til pauseføring takket være en serie på syv point til 28-23. Michael Toudahl
fik med serier på fem, fire og tre kortvarigt bragt sig foran i anden halvdel, inden Martin Olesen alligevel satte
den trumf på til sidst, som skulle vise sig at blive afgørende for slutstillingen.

K Snit P

Allan Schrøder 3 1,271 6

Martin Olesen 3 0,889 4

Michael Toudahl 3 0,811 2

Thomas Holmehøj 3 0,722 0

Pulje 2: Brian Knudsen (BK Grøndal) [4], Allan Keith (Vejle BK) [9], Claus Føge (Vejle BK) [35], Henrik Halling
(BK Bristol) [75]

I denne pulje var der en klar favorit i form af Brian Knudsen, og den tidligere tredobbelte DM-guldvinder lagde
hårdt fra land mod Henrik Halling, der aldrig rigtigt fik gang i noget i den kamp.

Det interne klubopgør mellem Vejle-spillerne fik et lidt specielt forløb, hvor Allan Keith kun var foran en enkelt
gang. Det var til gengæld, da han ved stillingen 47-48 lukkede forestillingen med en serie på tre.

Allan Keith måtte dog se sig fortabt mod Brian Knudsen, og da Claus Føge – ikke mindst takket være en flot
serie på 11 point undervejs – vandt over DM-feltets eneste fynske spiller, var alt åbent inden sidste runde.

På grund af snittet ville Henrik Halling dog få meget svært at gå videre, mens Brian Knudsen omvendt både
skulle tabe og spille ret så ringe, hvis han skulle komme i fare for at ryge ud.

Det gjorde han ikke, men for Claus Føges vedkommende var det værre, at han aldrig selv kom i gang i denne
kamp. Henrik Halling dominerede nemlig samtidig mod Allan Keith i en kamp, som fynboen også endte med at
vinde.

Allan Keith holdt dog øje med stillingen ved nabobordet, og han blev i anden halvdel af kampen mod Henrik
Halling klar over, at han kunne tåle et nederlag, hvis han bare selv scorede fornuftigt. Og det gjorde han så!

Ingen over Allan. DM i 3-bande af Niels O. Hansen
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K Snit P

Brian Knudsen 3 1,471 6

Allan Keith 3 1,023 2

Claus Føge 3 0,951 2

Henrik Halling 3 0,877 2

Pulje 3: Tonny Carlsen (BK Grøndal) [3,75], Lars Dunch (BK Grøndal) [7], Hans Laursen (CCB) [35], Benny
Staalbo (Vejle BK) [75]

Den på papiret stærkeste af puljerne, der både indeholdt to tidligere danske mestre i skikkelse af Tonny
Carlsen og Hans Laursen og den regerende nordiske mester, Lars Dunch. Og så blev det puljens fjerde
deltager, der endte med at vinde.

Ved sidste DM havde Tonny Carlsen og Lars Dunch spillet en forrygende semifinale, som Tonny Carlsen i sidste
ende havde vundet efter omkamp. Ved dette DM var der ingen tvivl. Tonny Carlsen scorede 23 point i de
første ni indgange, og selvom Lars Dunch i sidste års semifinale faktisk havde indhentet et stort forspring, så
gentog historien sig ikke. Tonny Carlsen lukkede til 50-23 og spillede med et gennemsnit på 1,724. Det skulle
senere vise sig at blive stævnerekord.

Benny Staalbo vandt over Hans Laursen, og han skulle derfor op mod Tonny Carlsen i næste kamp, som bød
på DMs første store overraskelse.

Tonny Carlsen fik en dårlig start, havde en dårlig afslutning og præsterede ind i mellem noget, der heller ikke
var helt godt. Og så er det naturligvis svært at vinde en kamp ved DM.

Det skal nu ikke tage noget fra Benny Staalbo, der specielt i partiets midterste fase viste stærkt spil.

Lars Dunch vandt samtidig over Hans ’billardmester’ Laursen, og dermed var situationen speget inden sidste
runde.

Tonny Carlsen havde det bedste gennemsnit inden sidste runde, men han skulle dog bruge en sejr mod Hans
Laursen for at være sikker på at gå videre.

Billardmesteren forsøgte med en defensiv taktik, men det er svært at holde Tonny Carlsen nede i en hel kamp,
og han endte da også med at vinde klart.

I den anden kamp var det store spørgsmål på forhånd, hvor stort Benny Staalbo kunne tåle at tabe, da han
havde lidt mere i snit end Lars Dunch – og to matchpoint, vel at mærke.

Det blev nu slet ikke nødvendigt med en lommeregner, for efter at Lars Dunch ellers var kommet bedst fra
land, blev han indhentet. Og til sidst måtte han indskrænke sin ambition til blot at vinde partiet. Men det
lykkedes så heller ikke.

Ingen over Allan. DM i 3-bande af Niels O. Hansen
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K Snit P

Benny Staalbo 3 1,154 6

Tonny Carlsen 3 1,250 4

Lars Dunch 3 1,045 2

Hans Laursen 3 0,810 0

Pulje 4: Thomas Andersen (Varde BK) [5], Erling Sjørup (ABK 31) [10], Poul Bjerring (Horsens BK) [50],
Michael Hansen (Albertslund BC) [35]

Puljen begyndte med et opgør mellem to regerende danske mestre, da den forsvarende mester i 3-bande,
Thomas Andersen, mødte Michael Hansen, som netop for anden gang på tre år har vundet DM i biathlon (3-
bande og 5-kegle).

Thomas Andersen gik til pausen foran 30-20, og selvom Michael Hansen kæmpede hårdt for at nå op, så gav
Thomas Andersen ikke ved dørene.

Erling Sjørup vandt en hård fight mod Poul Bjerring og skulle derfor op mod Thomas Andersen i anden runde.
Og det blev en af de mest velspillede og interessante kampe ved dette DM.

Thomas Andersen gik til pause med en føring på 27-19, men efter pausen fik Aalborg-spilleren produceret en
fin serie på ni point, som betød 37-37. Ved 45-42 til Thomas Andersen fik Erling Sjørup ved strategisk klogt spil
bragt sig foran takket være en serie på fire.

Thomas Andersen lavede imidlertid også fire point og havde fordelen af efterstødet, så han var næsten sikker
på minimum remis. I den efterfølgende indgang lukkede Thomas Andersen så kampen.

Michael Hansen tangerede mod Poul Bjerring stævnerekorden på 11 point, og den serie brugte han som afsæt
til at lægge afstand til sin modstander og tage de to matchpoint.

Østjyden – som individuelt altså stiller op for Horsens, mens han i holdturneringen repræsenterer den
sjællandske klub BK 2004 – var dermed færdig inden den sidste puljekamp mod Thomas Andersen. Den
forsvarende mester var omvendt – som den eneste ved dette DM – matematisk sikker på at gå videre inden
sidste runde i puljespillet.

Erling Sjørup havde fordelen af at kunne nøjes med uafgjort i kampen om puljens andenplads. Men det er ikke
så nemt at spille på uafgjort i billard, og under alle omstændigheder skulle han jo lave 50 point.

Michael Hansen er en rigtig god fighter, og det var ham, der kom bedst fra start. Efter pausen udviklede
kampen sig til det, som bokserne nok ville kalde åben slagudveksling med flere serier på fem point fra begge
spillere.

På den baggrund fik Erling Sjørup vendt stillingen til 42-36, og derfra kom Michael Hansen ikke tilbage.

Ingen over Allan. DM i 3-bande af Niels O. Hansen
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K Snit P

Thomas Andersen 3 1,389 6

Erling Sjørup 3 1,205 4

Michael Hansen 3 1,058 2

Poul Bjerring 3 0,944 0

Kvartfinaler: Brian Knudsen – Martin Olesen 31-50/52 indgange, Benny Staalbo – Tonny Carlsen 44-50/39
indgange, Thomas Andersen – Allan Keith 50-22/49 indgange, Allan Schrøder – Erling Sjørup 50-47/41
indgange

At Martin Olesen vinder over Brian Knudsen, er i sig selv en stor overraskelse, og cifrene er nærmest
sensationelle. Det er yderst sjældent, at spillet i den grad går helt op i hat og briller for Brian Knudsen.

Helt mærkeligt bliver det, når man tænker på, at københavneren faktisk kom bedst fra start!

Brian Knudsen førte 10-6 efter ni indgange, men Martin Olesen indhentede ham, og ved 13-14 point mødte
favoritten manden med hammeren.

Martin Olesen scorede og dækkede af, og Brian Knudsen kunne pludselig slet ikke finde noget på bordet.

”Jeg havde det som om, jeg havde spillet en hel kamp. Og når jeg kiggede op på tavlen, så stod jeg stadigvæk
på 14 point,” sagde han efter kampen.

Stillingen blev 40-21 til hjemmebane-manden, inden Brian Knudsen så småt optog forfølgelsen. Men det var
lidt sent, og det var frem for alt for lidt. Martin Olesen var måske nok lidt længe om at få lukket, men der var
for langt op for Brian Knudsen, der virkede helt modløs.

”Alt mulig ros til Martin. Han gjorde det, som han skulle,” sagde Brian Knudsen.

Benny Staalbo fik ikke den store belønning for at vinde sin pulje. Kvartfinalerne var sammensat efter
princippet om, at den bedste etter møder toeren med det laveste snit, næstbedste etter møder toeren med
det næstlaveste snit og så fremdeles. Man kan altså godt møde en modstander fra sin egen pulje i
kvartfinalen.

Så Benny Staalbo fik den på papiret sværest mulige modstander.

Han gik dog frisk til sagen, men den tidligere syvdobbelte mester indhentede ham ved 15-15, hvor han også
smækkede en serie på otte ud. Efter pausen lavede Benny Staalbo dog også en serie på otte, og han hang på
til 36-36. Men i længden kunne han simpelthen ikke følge med modstanderen.

”Jeg vandt den forkerte kamp,” som Benny Staalbo bagefter konstaterede.

Thomas Andersen lagde stærkt ud i kampen mod Allan Keith med 14 point i de første syv indgange. Siden gik
han noget ned, men det fik ikke den store betydning. Allan Keith kom aldrig i gang.
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Kampen mellem Allan Schrøder og Erling Sjørup begyndte nogenlunde lige, men Allan Schrøder fik først gang i
spillet. Og det var ham, der kunne gå til pausen med en føring på 30-13.

Der så det lidt sort ud for Erling Sjørup, men han fik svaret igen efter pausen, og bl.a. takket være en serie på
syv point lykkedes det at få udlignet til 32-32.

Allan Schrøder lagde så småt afstand igen, men Erling Sjørup fik udlignet til både 38-38 og 44-44, og han kom
endda foran 46-44.

I slutspillet viste Allan Schrøder sig dog stærkest, og han lukkede med serier på fire og to.

Semifinaler: Allan Schrøder – Thomas Andersen 50-45/41 indgange, Tonny Carlsen – Martin Olesen
50-47/48 indgange

Thomas Andersens titelforsvar ved dette DM var egentlig begyndt fornuftigt, men i kampene mod Poul
Bjerring og Allan Keith havde der været udfald. Og de fortsatte i semifinalen.

Allan Schrøder var foran fra start til mål i semifinalen mod Thomas Andersen, men det var nu ikke, fordi den
forsvarende mester var helt uden muligheder.

Thomas Andersen kom skidt fra start, og han var bagud 5-16 i ti indgange, og ved pausen var stillingen 26-11
til Allan Schrøder i 14 indgange.

Efter pausen kiksede Thomas Andersen et par forholdsvis oplagte kvarter og missede derfor i første omgang
muligheden for at nå op. I stedet bragte Allan Schrøder sig på 32-16, inden Thomas Andersen med en serie på
fem fik sat mere skik på sit spil.

Fra 33-28 blev det 39-38, og herefter skulle Thomas Andersen have sat slutspurten ind. I stedet gik han i stå.
Og da Allan Schrøder forvandlede en føring på 44-39 til 48-40, anede de fleste godt, hvor det bar hen.

Allan Schrøder fik lukket ved 50-41, hvorefter Thomas Andersen havde efterstød.

Han scorede fire point, men da en lang kvart blev for lang, kunne han skrive et lille ’eks’ foran titlen som dansk
mester.

Resultatet betød samtidig, at Jacob Haack-Sørensen stadigvæk er den sidste danske mester i 3-bande
carambole, som med held har forsvaret sin første titel. Det var i 1998 og 1999.

”Jeg var lidt usikker i kampens start. Men da jeg var ved at nå op, troede jeg faktisk på, at det godt kunne lade
sig gøre. Men det var ikke helt stabilt nok i denne weekend. Jeg er ikke utilfreds med at få en bronzemedalje,
men jeg er utilfreds med mit spil. Jeg har spillet godt op til DM og bl.a. haft en kamp med 2,100 i snit. Men
rigtig godt blev det aldrig ved dette DM. Der var flere arbejdssejre, og det var for sjældent, at spillet hang
sammen i en hel kamp,” sagde Thomas Andersen.

Den anden semifinale havde i Tonny Carlsen en forholdsvis klar favorit. Men Martin Olesen er en alsidig
spiller, der for eksempel også er stærk i 5-kegler. Det kræver styrke i forbander, og det medvirker alt i alt til, at
han er en taktisk klog spiller – som han også havde demonstreret i kvartfinale-sejren over Brian Knudsen.

Samtidig var det efterhånden tydeligt, at Tonny Carlsen ikke helt var på sit vanlige niveau ved dette DM.

Ingen over Allan. DM i 3-bande af Niels O. Hansen

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 2 2017



Han havde demonstreret flot spil i den første kamp mod Lars Dunch, men derudover havde han ikke vist
skræmmende styrke. Specielt havde det knebet med specialiteten: Seriespillet.

Tonny Carlsen kom foran 15-11 i denne semifinale, men han måtte se Martin Olesen bringe sig foran 18-15,
inden det alligevel var Tonny Carlsen, som gik til pause med en føring på 27-23.

Efter pausen gik Tonny Carlsen imidlertid i stå, og ved taktisk klog spil var det i stedet Martin Olesen, som kom
foran 29-27.

Det blev dog sidste gang, han kom til at føre partiet.

Tonny Carlsen fik ikke i denne kamp ramt en stor serie. Men efter at han var kommet på 31-29, fik han
opbygget et forspring på ni point, og det lykkedes ham i resten af kampen at holde modstanderen på afstand.

Ved 46-44 lukkede Tonny Carlsen med en serie på fire point. Martin Olesen lavede tre på efterstødet. Og det
var jo altså tre for lidt til at skaffe sig en omkamp.

”Chancen var der i dag,” sagde Martin Olesen efter nederlaget.

”Man kan sige, at der ikke rigtigt var nogen af os, der fik ’rul’ i spillet, og derfor blev det noget defensivt. Men
jeg synes faktisk, at jeg spillede rigtig godt i de to sidste kampe. Og det samlede resultat er jeg virkelig glad
for.”

Det var første gang, en spiller fra Vejle fik medaljer ved det individuelle DM i 3-bande, siden Michael Toudahl
erobrede bronze i 1995.

Og det er jo ganske længe siden.

Finale: Tonny Carlsen – Allan Schrøder 40-50/51 indgange

Også i denne kamp var Tonny Carlsen favorit – om ikke andet så på grund af hans langt større erfaring med
DM-finaler. Allan Schrøders til dato bedste resultat var en enkelt DM-sølvmedalje.

På den anden side set havde Allan Schrøder været DM-stævnets mest stabile spiller. Og hvis Tonny Carlsen
heller ikke her kunne hæve sit spil, så var det i denne kamp absolut med risiko for, at han ville tabe finalen,
ligesom han gjorde sidste år til Thomas Andersen.

”Jeg håber, at vi får en flot finale med noget offensivt spil,” erklærede DDBUs formand, Flemming Knudsen,
inden finalen kom i gang.

Sådan kom det ikke rigtigt til at gå.

Begge spillere havde svært ved at score i starten, og i den situation ender det ofte med defensivt spil, fordi
spillerne dels vil undgå, at modstanderen løber fra én – og dels håber på, at modstanderen vil åbne sig, så
man selv kan komme afsted.

Ballerne havde det samtidig med at lægge sig op ad banden, og det havde været et generelt problem ved hele
stævnet.

Spørgsmålet er dog, hvor stor en ulempe det er.
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Det er indlysende, at der er flere muligheder for at score, når alle tre baller ligger ude midt på bordet. På den
anden side set kan man også udnytte, at en af objektballerne ligger op ad banden, fordi pointet så kan komme
enten lige på eller fra en eventuelt fjerde bande lige inden carambolagen. Objektballen bliver på den måde en
større målbal.

Hvorom alting var, så var stillingen beskedne 11-10 til Tonny Carlsen i 19 indgange, og her var det så, at Allan
Schrøder var den første, der fik lidt styr på spillet.

Med serier på seks og fire bragte han sig foran 20-13, mens Tonny Carlsen stadig sled med sit spil.

Ved pausen havde Allan Schrøder en føring på 25-19, som han efter pausen udbyggede til 31-21 og senere til
43-26.

Nu skulle Tonny Carlsen til at sætte slutspurten ind, men først ved stillingen 46-28 viste han med serier på fire
og seks noget af det spil, som for år tilbage havde givet ham sølvmedaljer ved både EM og VM.

Men det var sent i partiet, og det skulle også vise sig at være for sent.

Ved 49-40 kiksede Allan Schrøder den første matchbal, men da Tonny Carlsen efterfølgende brændte en
forbande og efterlod en skolebal, var der ingen slinger i valsen.

Allan Schrøder scorede og blev dansk mester – som den 18. spiller i historien.

”Jeg er en glad mand. Jeg har vundet DM fem gange for hold – men aldrig individuelt. Jeg er rent ud sagt
skidestolt over dette her,” sagde den nykårede mester bagefter.

”På forhånd havde jeg selv Tonny Carlsen og Brian Knudsen som favoritter til at vinde. Jeg regnede mig selv
som outsider sammen med en tre-fire andre spillere,” sagde Allan Schrøder, som trods det glade smil og
guldmedaljen havde overskud til selvkritik.

”Snittene siger, at jeg havde en stabil turnering. Men selve spillet var jeg ikke helt tilfreds med hele vejen. I
næsten hver eneste kamp har jeg udfald på fem-seks-syv indgange, hvor jeg ikke rigtig laver nogle point. Det
kunne jeg tænke mig noget mental hjælp for at undgå,” sagde han.

Tonny Carlsen anerkendte på sin side, at han havde tabt til en mand, der var bedre på dagen.

”Allan var også som den eneste i hele turneringen ubesejret, så det var helt fortjent, at han vandt i år,” sagde
Tonny Carlsen.

”Jeg spillede selv en dårlig turnering, og jeg ville næsten have haft det dårligt med det, hvis jeg havde vundet
efter det spil, jeg præsterede. Det var noget andet sidste år, hvor jeg egentlig havde spillet en god turnering,
men hvor jeg så endte med at tabe finalen,” sagde han.
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Nyt fra klubberne
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BK Fluen indleder
samarbejde med skole i
Århus

Billard er på skemaet som valgfag
hos 18 elever i Århus. De skal hver
fredag eftermiddag frem til
sommerferien undervises i billard i
BK Fluens lokaler

Ønsker I at høre mere om
projektet, kan I kontakte Marianne
Mortensen fra BK Fluen

Klubben har fået støtte til
projektet fra Idrætssamvirket i
Århus



Danmarks største
8-ball pool-stævne for skoler,
fritids- og ungdomsklubber

DELTAG I REGIONALE STÆVNER OG LANDSSTÆVNE

STÆVNERNE ARRANGERES AF DEN DANSKE BILLARD UNION

POOLCUP 2017

Informationer på Facebook:

https://www.facebook.com/poolcup2017/



Junior Pool Series 2. afdeling i Osted BK

En stolt og spændt Jan Kellerer klar sammen med 32 unge spillere til junior pool turnering.

Efter den første turnering i Herlev med 25 deltagere satte 2. afdeling rekord med 32 spiller

Fra klubberne
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Sindsygt spændende finale mellem Axel Keller og Christian Pless. Pless kommer foran 2-0. Axel lidt trist og
nede. Tog en time-out og fandt sig selv og spillede super. Ryddede et bord og kom på 2-2. Sidste var der
nerver på og blev en tæt affære
Pless trak det længste og vandt 3-2.
Stort tillykke med titlen Pless, hårdt arbejde hele weekenden og intet kom nemt mod alle de unge børn.
Super flot med 2. Pladsen igen Axel. Så tæt på igen. Men kun 9 år, så det skal nok komme ;)
Tillykke til Volkan og Nicklas med de flotte 3. pladser
Godt kæmpet af alle andre der var med.



Fra klubberne

Kære billardvenner!
Asaa Billardklub er blevet tildelt DM-finalestævnet i keglebillard 2017. Vi glæder os til opgaven og er i fuld
gang med forberedelserne.

Vi får brug for mange dommere over de tre dage, så hvis du er interesseret i at være dommer, må du meget
gerne kontakte Søren Sørensen på tlf. 50435220 eller Lars Christensen på 20250695.
Du kan også skrive på mail janesoeren@hotmail.com eller lars@engholm.dk.

Vi afholder dommerinstruktion ca. 3 uger før mesterskabet for dem, som ønsker det.

Hvis du dømmer tre kampe eller flere, er der gratis deltagelse ved banketten lørdag aften.
DM 2017 afvikles i dagene 7.-9. april.

Vi håber på stor opbakning og glæder os til at høre fra dig.
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ABK 31 havde besøg af en 6. kl. fra skole i GUG.

Den 12. jan. havde Ålborg klubben besøg af 22 elever fra en 6. kl.

Klubben har holdt åben for skloehver torsdag i januar måned



Nyt fra DDBU: Arrangører af Danske mesterskaber

Sæson 2016-2017

18.-19. febr. 2017 Cadre 71/2 KBK/BNV

11.-12. marts 2017 DM 3-bande indiv. Kvinder BK Fluen

11.-12. marts 2017 DM 1-bande carambole Sakskøbing BK

18.-19. marts 2017 DM 3-bande Billard Søgaard liga slutspil Vinder af grundspillet

25.-26. marts 2017 DM 5-kegle Ikast

25.-26. marts 2017 DM Fri carambole KBK/BNV

01.-02. april 2017 DM keglebillard Billard Søgaard liga slutspil Vinder af grundspillet

7.-9 . april 2017 DM keglebillard indiv. herrer og kvinder Asaa BK

12.-13. maj 2017 DM 2-mands hold 5-kegle

02.-03. juni 2018 DM juniorer kegler, 3-bande, 5-kegle Sakskøbing

Ansøgning om et DM arrangement sendes til Hanne Rasmussen hanne@ddbu.dk

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 2 2017



Planlagte møder og aktiviteter i 2016

Måned Dato Aktivitet Sted

Februar 13 Billardens Dag Hele landet

22 Bestyrelsesmøde DDBU Brøndby

18-19 Cadre 71/2 KBK/BNV
Marts

11.-12. DM 3-bande indiv. Kvinder BK Fluen

11.-12. DM 1-bande carambole Sakskøbing BK

18.-19. DM 3-bande Billard Søgaard liga slutspil Vinder af grundspillet
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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
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
Niels Chr. Kjær
Telefon: +45 99555100
E-mail: nck@ddbu.dk

FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET
Paul Alring
Telefon: +45 31 27 22 75
E-mail: alring@ddbu.dk

MEDLEM AF BESTYRELSEN
Tina Hjort Hansen
Telefon:
E-mail: trille.hjort@hotmail.com

BESTYRELSESMEDLEM SNOOKER
Per Micki Christensen
E-Mail: snooker@ddbu.dk

BESTYRELSESMEDLEM POOL
Jakob Lyng
E-Mail: ddbupool@gmail.com
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