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Udvikling af DDBU igennem strategiarbejde og samarbejdsrelation til klubberne.

DDBU har igennem januar og februar gennemført

nogle dialogmøder landet over.

Vi havde her mulighed for at være i direkte kontakt

med mange klubber. DDBU havde her ligeledes

mulighed for at være i dialog omkring turnerings-

forhold, samt i dialog omkring strategi-, udviklings-

og forandringsledelse i DDBU organisationen.

Tak til de klubber, som prioriterede at være med til

de regionale dialogmøder.

Tak ligeledes for det engagerede medspil og

modspil i den fælles dialog.

Som påpeget ved dialogmøderne, der har både

DDBU og klubberne en naturlig opgave med

strategiarbejde. DDBU har et situationsbestemt

forhold til strategisk arbejde på grund af DIF´s

politiske program, DIF Strategiaftale 2018-2021,

DDBU Strategiplan og i relation til vores

samarbejdsplatform med billardklubberne landet

over. Klubberne har en naturlig opgave med

strategisk arbejde henset til kluborganisering, til

samarbejdsrelationen med DDBU og til et

samfundsmedansvar.

DDBU har igennem dialogmøderne taget et videre

afsæt til implementering af strategier, samt til

forandrings- og udviklingsledelse og til

arbejdsprocesser.

Klubberne er blevet informeret omkring

situationsforhold, udfordringer og muligheder.

DDBU virksomheden handler i høj grad om men-

nesker og relationer.

Relationer betyder alt.

Derfor skal vi løbende have fokus på arbejdet med

relationer, såvel i en organisationskontekst som i en

sportslig ramme.

Det har vi også, og det bruger vi ressourcer på at

arbejde med og på at synliggøre.

DDBU vil frem til årsmødet juni 2018, lave en

informations- og kommunikationskampagne på

strategiledelse og på forandrings- og udviklings-

ledelse.

Det gør vi på vores kommunikative og informative

DDBU platforme.

Herunder på kommende DDBU Nyhedsbreve.

Dels fordi klubber på dialogmøder har spurgt ind til

dette, og dels fordi vi i forhold til organisations-

udvikling sætter ind med en kommunikations- og

informationsindsats her.

Men ligeledes også fordi flere klubber landet over

er udfordret i sin strategiledelse og i klubarbejde

med forandrings- og klubledelse.

Endvidere udfordret i at rekruttere og fastholde

både medlemmer og frivillige ledere.

DDBU er en lærende organisation, hvor vi skal skabe
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en robust udvikling af unionen og en positivt ladet

organisationskultur.

Det der har stor indflydelse på ledelse i DDBU

organisationen og i klubberne, samt forandrings- og

udviklingsledelse, det er: Kultur, struktur og

arbejdsprocesser.

Det der har stor indflydelse på den strategiske

ledelsesopgave i DDBU og i klubberne, det er: Den

strategiske positionering, de strategiske valg og de

strategiske handlinger.

I DDBU laver vi strategisk planlægning på forskellige

niveauer. Vi har nogle overordnede langsigtede

beslutninger og planlægningsforhold til strategiske

målsætninger på 1- 4 år i tidshorisont. Hvad skal

DDBU rette sit strategiske fokus på nationalt og

internationalt ?

Vi skal på det taktiske niveau sikre os, at vi træffer

nogle konkrete beslutninger som sikrer den rette

kurs. Det være sig arbejdsrelateret og henset til

detailplanlægning. Her taler vi om en tidshorisont

på 1 måned til 1 år.

Endelig har vi en operationel fokusering på daglige

driftopgaver og organisatoriske forhold, hvor

medarbejdere og politisk valgte udfører opgaver

efter arbejdsuddelegering, rammer, ansvar og mål.

Dette med en tidshorisont på timer, dage, uger eller

op til en måned.

Som jeg har orienteret om på dialogmøderne, der

har DDBU blandt sine målstrategier, at vi skal være

en forandringsparat organisation og professionelt

drevet.

Vi skal ligeledes styrke billardklubbernes position i

kampen om danskernes idræts- og fritidsinteresser.

DDBU har ambitiøse mål, og har brug for klubbernes

aktive deltagelse i flere af dem.

Vi har brug for klubbernes medspil og modspil.

DDBU vil gerne gå forrest og drive strategiske

dagsordener for billardsporten i Danmark.

Vi vil ligeledes gerne skabe sammenhængskraft for

strategisk ledelse og for strategisk

organisationsarbejde.

Vi inviterer klubberne med ind i videreudviklingen af

DDBU via kommunikation, samskabelse,

involvering, vidensdeling, eksperimentering og

medansvar.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen

Formand for Den Danske Billard Union

Udvikling af DDBU igennem strategiarbejde og samarbejdsrelation til klubberne.
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Strategisk undersøgelse af klub
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Hvis klubberne ønsker at gøre mere ud af strategisk

undersøgelse af sin egen klub, samt vil arbejde

mere med længerevarende kompetenceudvikling og

med strategiske udviklingsprocesser i klubben,

kræver det bl.a. fra klubbernes side, at man ud fra

et ledelsesmæssigt og klubrelateret perspektiv,

sætter fokus på strategisk analyse og på strategisk

undersøgelse af klubben.

Hvad er klubbens idégrundlag ? Har klubben en

formuleret vision eller visioner for klubbens virke,

som beskriver, hvorledes klubben ønsker at fremstå

og blive opfattet i fremtiden ? Hvad er klubbens

mission ? Hvad er klubbens værdigrundlag ?

Hvordan rekrutterer og fastholder klubben sine

medlemmer ? Hvordan sikrer klubben frivillige

ledere ? Hvilke organisatoriske og billardfaglige

kompetencer har klubben ? Hvilke styrker og

svagheder har klubben ?

Grundlæggende hjørnesten fortæller noget om

klubbens fundament og om klubbens fokus på

eksisterende, fremadrettede og ønskede forhold.

Det er en tidskrævende proces, at arbejde med

strategisk undersøgelse af sin klub og arbejde med

strategisk kompetenceudvikling.

Det som det kan give klubben, er et bedre fokus på

klubdrift og bedre resultater.

Det som det kan give klubben, er en bedre klub, en

bedre ledelse i klubben, en styrkelse af frivilligt

foreningsarbejde og en bedre situation til at

rekruttere og fastholde medlemmer.

Der er således flere gevinster og perspektiver at

hente for en klub, hvis man går i gang med

målrettet kompetencefokusering.

Ude i billard Danmark er der en stor mangfoldighed

og forskel på vores klubber.

Skal klubberne have noget givende ud af at arbejde

med strategisk undersøgelse af klubben og med

strategisk kompetenceudvikling, der skal de enkelte

klubledere være parate og turde håndtere denne

arbejds- og processtyring, og de skal have lyst til og

mod til, at arbejde med strategisk

udviklingsarbejde.

De skal have lyst til at eksperimentere og de skal

kunne implementere strategisk arbejde i klublivet.

De skal kunne sætte strategisk undersøgelse af klub

på dagsordenen for en klubbestyrelse.

Klublederne skal også finde et niveau for strategisk

undersøgelse og for kompetenceudvikling, der

passer og er operationel realiserbar i relation til

klubbens situation og udfordring, samt klubbens

behov, klubbens kultur, klubbens

forventningsafstemning og klubbens størrelse.

Den klassiske SWOT- analyse er en strategisk

analyse, som klubber kan gøre gavn af i.f.t sit

idégrundlag og til sit forandringsparate virke.

SUMO-analyse er en anerkendende version af

SWOT-analyse. Den kan bruges af klubber til at se

på kluborganisationens styrker,

udviklingspotentiale, muligheder og

opmærksomhedspunkter. SUMO-analyse kan også



bruges som kompetenceafklaring.

4R- modellen (Rammer, Retning, Råderum og

Relationer) er et dialogværktøj, og kan tænkes ind

som en grundstruktur, som klubberne kan anvende,

når man vil have et overbliksbillede og et kompas

over, hvad man gerne vil navigerer ud fra henset til

klubudvikling og til opgaveløsning i klubben.

Fælles for alle førnævnte tre modeller er, at de kan

bringes ind i en ledelses- og bestyrelseskontekst for

klubberne, hvis klubberne ser perspektiver i

anvendelsesmuligheden og tager dem i brug til

strategisk undersøgelse af klub.

Crowdfunding

DDBU har netop gennemført et vellykket

Crowdfunding projekt på det sociale medie

Facebook, som DDBU Ungdomsleder Marianne

Mortensen var ophavskvinden på.

Crowdfunding projektet gik i sin enkelthed ud på at

indsamle nogle økonomiske midler igennem en

støtte- og netværkskampagne på Facebook, således

at en gruppe ungdomsspillere have mulighed for at

deltage i EM i Ungdom carambole, der afvikles i

Frankrig i april 2018.

Via store og små beløb fra flere bidragsydere i DDBU

netværket, der blev der indsamlet et anseligt beløb,

som reelt betyder, at DDBU nu kan sende en større

delegation af talentfulde ungdomsspillere til et

Europamesterskab.

Marianne Mortensens gode Crowdfunding projekt,

det er et pilotprojekt for DDBU inden for

Crowdfunding og fundraising.

Crowdfunding er en nyere form for fundraising.

Crowdfunding er en måde, hvorpå man kan rejse

penge til en idé eller et projekt, igennem at indsamle

både store og små beløb fra en større gruppe

bidragsydere. Typisk via en Crowdfunding platform

på internettet.

Crowdfunding tager udgangspunkt i at præsentere

en idé eller et projekt, hvor alle interesserede kan

hjælpe projektet på vej ved at donere store eller små

beløb efter eget valg. Man forsøger at indsamle et

beløb via et netværk.

Omdrejningspunktet er projektbeskrivelsen/

idébeskrivelsen, således at man får præsenteret sin

idé til Crowdfunding for netværket, og at den giver

mening og opbakning fra netværket.

Man fastsætter en startdato for indsamlingen, samt

en slutdato.

Man skal undervejrs huske at takke bidragsyderne

for støttebeløb, samt løbende informere om

indsamlingsresultat.

Crowdfunding kræver at man kan henvise til

bankkonto forhold og mobile pay forhold, som er

oprettet i en redelig og aftalt organisationsramme.

DDBU tiltænker at lave flere Crowdfunding projekter

i fremtiden.

Strategisk undersøgelse af klub
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I DDBU har vi besluttet at arbejde ud fra en

udtagelsesmodel, hvor en Udtagelseskomité (UK)

bestående af Kent Erichsen, Michael B. Nielsen, Jan

Bemmann, Jan Mortensen og Flemming B. Knudsen

– udtager spillere til VM og EM deltagelse i 3-bande

carambole. DDBU udtager spillere efter nogle

opsatte kriterier og retningslinjer.

Kriterierne i vilkårlig rækkefølge er:

1. Resultat opnået ved DM og ved NM

2. Resultat opnået ved Tours

3. Resultat opnået ved World Cups og ved

internationale invitationsturneringer

4. Ranglisteplacering i national

holdturnering og i international

holdturnering

5. Placering på verdensranglisten

6. Aktuel form

7. Resultatperspektivering for DDBU ved

udtagelse af pågældende spiller

8. Vurdering af styrkeforholdet af danske

spillere

Retningslinjerne for udtagelse af spiller/spillere til

VM og EM deltagelse, og som man som spiller skal

lave forventningsafstemning om med DDBU, er:

1. Man skal som spiller sende en mail til

Eliteudvalgsformanden og DDBU

formanden, hvor man redegøreR for sine

træningsovervejelser, samt sine

konkurrenceforhold og træningsforhold op

til VM og EM deltagelse.

2. Dette gøres inden for en nærmere opsat

deadline udstukket AF

Eliteudvalgsformanden.

3. Spillerens træningsovervejelser og

træningsforhold skal beskrives på ugebasis,

deN sidste måned op til konkret VM og EM

turnering. Med en forventning om fra

DDBU, at den pågældende spiller har

skærpet træningssituation de sidste 14 dage

op til VM eller EM.

4. DDBU har som forventning til

pågældende spiller, at man både selvtræner

og kamptræner med gode danske

elitespillere, og man selv aktivt opsøger god

kampsparring.

5. Når DDBU har modtaget spillerens

træningsplan, samt godkendt den til

eksekvering, skal spilleren regne med, at

DDBU vil møde uanmeldt op til en eller flere

træningssessioner.

6. I tilfælde af sportspsykologisk support

op til VM og EM, der vil DDBU undersøger

mulighederne på den front – evt. i

samarbejde med DIF eller autoriseret

sportspsykolog.

Udtagelse af DDBU spiller/spillere til VM og EM deltagelse i 3-bande carambole
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7. Har spilleren brug for hjælp, sparring og

idéudveksling til sine træningsovervejelser

op til VM eller EM, forventer DDBU, at

spilleren tager kontakt til DDBU derom.

8. Hvis DDBU og spilleren ikke kan

forventningsafstemme, ikke kan samarbejde

omkring udtagelse og spilleren ikke kan

efterleve DDBUs opsatte krav og

forventninger til VM og EM deltagelse, vil

DDBU se bort fra spilleren i en

udtagelsesproces og i konkret udtagelse til

VM og EM.

DDBU Udtagelseskomité (UK) udtager spillere til VM

og EM i 3-bande carambole, ud fra de besluttede

kriterier og retningslinjer.

En udtaget spiller oplyses om VM/EM udtagelse af

DDBU formand eller Eliteudvalgsformand.

Modeller til udtagelse har været sendt til høring hos

elitedivisionsklubberne i 3-bande carambole. Efter

endt høringsfase besluttede DDBU, at arbejde ud

fra den fremlagte udtagelsesmodel (Model 2 i

høringsmateriale), når vi udtager spillere til VM og

EM deltagelse i 3-bande carambole.

Udtagelse af DDBU spiller/spillere til VM og EM deltagelse i 3-bande carambole
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Følgende klubber har nu tilmeldt sig Billardens Dag

Hjallerup
Fluen

KBK/BNV
Greve BK

Fredericia BK
Søndersø BK
Assens BK
BK Frem
Herlev PC
Næstved BK
BK Højen
Sydfyns BK
Haslev BK
Nyborg BK

Søllerød BK SB 70
Gentofte BK



FLOT ANDENPLADS TIL DANIEL KANDI VED NORDISK MESTERSKAB I FINLAND
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Det var en brand-varm Daniel Kandi, der stillede op
ved Nordisk Mesterskab i Oulu, Finland, da det blev
afviklet fra den 17.-20. januar 2018.

Kandi bragede derudaf med hele to century-breaks i
sin første kamp, som han vandt med 3-0! (105 og
102, som endte med at blive turneringens højeste
breaks og eneste century-breaks).

Kandi spillede flot undervejs i turneringen og slog
undervejs blandt andre Rune Kampe med 4-1 i
kvartfinalen.

I finalen blev Kandi dog presset på det mentale, da
han mødte en mental stærk svensk spiller, der ikke
spillemæssigt formåede at presse Kandi, men lagde
et stort psykisk pres på den danske favorit ved at
spille godt safety-spil og holde hovedet koldt.

Kandi kom bagud 1-4 i bedst-af-ni kampen, og det
så svært ud. Kandi formåede dig at komme mentalt
på banen igen og vandt to stærke frames til
stillingen 3-4, hvor det lige pludseligt så ud til at
være en sikker sejr, idet svenskeren, Belan Sharif, så
ud til at være brændt helt sammen og ikke kunne
lukke kampen.

Svenskeren fik dog taget sig sammen, og en fejl fra
Kandi udnyttede han og lavede et flot break på
omkring 40, som gjorde, at Kandi havde svært ved
at komme tilbage i framen, og svenskeren endte
med at tage sejren med 5-3, hvorefter han kunne
løfte det store trofæ.

Kandi gik dog ikke tomhændet fra turneringen, idet
der også til andenpladsen var en flot pokal, som
vidner om en fantastisk præstation fra dansk side!

Generelt set spillede alle danskerne overraskende
godt, og turneringen var en kæmpe spillemæssig
succes for Danmark. Alle danskerne gik derfra med
mindst én sejr i posen, og alle fik noteret breaks
over 30, flere over 40 og 50. Efter gruppespillet var
3 danskere gået videre.

Med sig havde Danmark også en dommer, Hans
Peter Roth, som fik lov at dømme semifinalen og

være kommentator til finalen. Stor indsats fra Hans
Peter også!

Stor tak til alle de danske spillere for at levere
fantastiske resultater og spil på højt niveau!

Og stor tak til Finland for afvikling af en fantastisk
turnering! Næste år drager Nordisk Mesterskab til
Sverige, hvor det bliver afviklet i Stockholm.

Næste internationale turnering er EM i Bulgarien fra
02.-16. februar 2018, hvor de to ungdomsspillere
Alex Tanev Persson og Peter Hammer deltager ved
U18 og U21. Per Micki Christensen og Martin
Søndergaard deltager ved Mens.

Med venlig hilsen

Snookerudvalget
DDBU



Livskvalitet - Foreningsliv
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Danmarks foreningsliv kan sikre livskvalitet for
mange ramte danskere. Men på trods af alle
fordelene ligger Danmark i bunden i EU, når
det handler om at integrere borgere med
funktionsnedsættelser i vores fritids- og
kulturliv.
Tusindvis af danskere kæmper dagligt for et godt liv
for dem selv og deres nærmeste. Det er mennesker,
som er ramt af et handicap, en sygdom eller andet,
som gør livet ekstra udfordrende. Løsningen til at
forbedre livskvaliteten for mange af disse borgere
kan med fordel for dem selv og vores samfund
findes i vores fritids- og foreningsliv.

Johnny Sort Jensen, konsulent i livskvalitet og
foredragsholder

I Danmark har vi en helt unik forenings- og
fritidskultur. Vi har et utal af valgmuligheder i
foreningslivet, som gør det muligt for enhver at
finde et interessefællesskab. Faktisk vil jeg vove at
påstå, at alle danskere på et tidspunkt i deres liv har
været med i en forening.

I foreningsverden samles vi om en fælles interesse.
Vi dyrker vores sport eller hobby, vi diskuterer eller
får råd og vejledning. Men måske vigtigst af alt - vi
deler vores interesse med andre mennesker. Vi
skaber fællesskaber og opbygger værdifulde sociale
relationer gennem vores interesser.

Store visioner
Foreningslivet giver også muligheder for at realisere
store visioner. F.eks. har idrætsorganisationerne DIF
og DGI indgået et partnerskab med Nordea-fonden
og TrygFonden om at realisere deres Vision
25-50-75. Her er målet, at 75% af Danmarks
befolkning skal dyrke idræt i 2025, og 50% af
danskerne skal dyrke idræt i en forening.
Jeg synes kun, at deres vision er positiv, men jeg
synes også, at det er vigtigt og relevant, at vi sikrer,
at gruppen af danskere med funktionsnedsættelser
ikke alle havner hos de 25% visionen ikke forventer
at nå.

Skab plads i foreningerne til ramte danskere
Jeg har en drøm og vision om, at vi i Danmarks
foreningsliv bliver bedre til at tiltrække og åbne
dørene for ramte danskere, samt fastholde de
medlemmer, som måske trækker sig pga.
udfordringer i livet.

Jeg tænker på gruppen af nyhandicappede, syge,
smertepatienter, psykisksårbare, krigsveteraner, og
lignende, hvor livet har taget en uventet drejning,
som for en periode eller permanent giver psykiske
og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Disse ramte mennesker har måske ikke overskuddet
til at opsøge en forening på eget initiativ. Deres
situation gør måske, at de ikke har økonomisk
overskud til at betale kontigent. De holder sig
måske tilbage, fordi de ser deres handicap, sygdom
eller lignende som en begrænsning for at deltage.

Det store antal af fritids- og idrætsforeninger i
Danmark gør, at hvis alle klubber og foreninger
åbner deres dør for 2 ramte danskere, så kan vi
sikre et fristed og mere livskvalitet for over 100.000
mennesker.

Danmark skal være nr. 1
Vi skal ikke være de bedste i verden til at integrere
mennesker med funktionsnedsættelser, fordi det er
en konkurrence. Vi skal være de bedste, fordi vi kan.
Og fordi det er det eneste rigtige.
Danmark er et foreningsland, og vi har derfor
allerede et enormt og fantastisk fundament af
muligheder, når det kommer til at integrere ramte
mennesker i vores fritids- og kulturliv.
Jeg mener, at vores samfund og foreninger trænger
til en holdningsændring, hvor der er fokus på
åbenhed og de positive muligheder for alle parter.

Det er en win-win-situation for alle
Ramte borgere er i farezonen for at isolere sig og få
både en psykisk, social og økonomisk deroute. Disse
borgere kan mangle livskvalitet, og det kan give
store økonomiske omkostninger for vores samfund.

I foreningsverden kan de få en pause fra deres
udfordringer og øge deres livskvalitet gennem
nyopdaget kunnen, relevante fællesskaber og
restitueret identitet. Alt sammen noget som har
stor betydning, når et ramt menneske skal sikre en
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positiv udvikling i sit liv.
Jeg er helt overbevist om, at de ramte borgere, som
gøres aktive i foreningslivet, vil have færre
helbredsudgifter end dem, som holdes passive. Så
betaler Staten, region eller kommune f.eks. på kort
sigt et kontingent til en ramt borger, vil det på lang
sigt blive en stor økonomisk besparelse.
Jeg mener derfor også, at kommunerne skal have
en holdningsændring mht. ramte borgeres
fritidsaktiviteter. De skal bifaldes som et led i den
rigtige retning for de ramte borgere i systemet.

Desuden vil foreningerne nyde godt af øget
medlemstal, og jeg er sikker på, at de vil finde flere
værdifulde ildsjæle blandt de ramte borgere.

Foreningslivet er sund og sjov medicin
Jeg ved fra mit eget liv, hvor betydningsfuldt
foreningslivet kan være, når udfordringer rammer.
Da jeg som 18 årig mistede min højre arm i en
ulykke, gjorde det en kæmpe forskel i mit liv, at jeg
hurtigt vendte tilbage til min lokale fodbold- og
billardklub.
Det er selvfølgelig en stor omvæltning at få et
livsændrende invaliderende handicap, men jeg er
sikker på, at foreningslivet var lige den medicin, der
gjorde mit liv og omstillingen lang nemmere.
Det, at jeg fortsatte med at dyrke mine interesser,
beviste overfor mig selv, at mit handicap ikke var
noget, der skulle holde mig tilbage. Men endnu
vigtigere, og nok endnu vigtigere end jeg tænkte
over som 18 årig, så havde det en kæmpe
betydning, at jeg kom tilbage til kammeraterne. Jeg
kom trods handicap tilbage til fællesskabet og
mistede ikke mine vigtige sociale relationer.

Jeg har siden været en meget aktiv foreningsmand.
Jeg har spillet billard på eliteplan på lige fod med
ikke handicappede, jeg har været fodboldtræner,
formand i 28 år m.m.
Mit arbejde i foreningsverden har givet mig flere
priser og titler som årets ildsjæl. Men den største
gave har altid været, når jeg har set, hvordan en
forening har gjort en forskel i et andet menneskes
liv.

Vær foregangsmænd
Mine mange år i foreningsverden har også lært mig,
at spotte potentialer, hvor mange glemmer at se.

Når en forening rummer en person, som er nede
fysisk eller psykisk, vil personen kunne blomstre og
besidde kompetencer og resurser, som kan være en
gave for foreningen.

Jeg har set utallige eksempler, hvor mennesker er
gået fra ensomhed og isolation pga. deres
livsomstændigheder til at være ildsjæle og
forkæmper for deres forening. De har bl.a. skaffede
økonomisk støtte og øget medlemstal i foreningen,
som har gjort en forskel for dem.

Hvad skal der til?
De mindste ting kan gøre kæmpe forskel. Og netop
foreninger er stærke, fordi der er et fællesskab, og
udfordringer kan løftes i flok.
Så jeg har et opråb til foreninger, klubber,
medlemmer, kommuner og hele vores samfund:
“Jeg opfordrer jer alle til at se potentialet i de
oversete ramte danskere.”
Giv ramte personer en periode med fri
medlemskab. De personer, I gør en kæmpe forskel
for, kan ende med at blive foreningernes helt store
ildsjæle. Vi kan hjælpe mange tusind mennesker til
et bedre liv, og det er en gevinst for alle.

Billardsporten gør det allerede – og vi har alle
muligheder for at gøre det bedre.

Mit kendskab til billardsporten fortæller, at vi
allerede gør det i dag, altså integrerer borgere med
funktionsnedsættelser. Det er jo ikke nogen
hemmelighed at størstedelen af medlemsskaren i
billardunionen er i senioralderen, hvilket betyder, at
risiko for at blive ramt af livstruende sygdom eller
funktionsnedsættelse øges. Så billardsporten skal
ikke gøre andet end træde udenfor døren og række
hånden ud. Eller den nemmeste og mest enkle
løsning, at hvert medlem inviterer 2 nye kommende
medlemmer med ind i klubben. Det eneste man skal
huske, det er at tage godt imod de nye medlemmer,
sørge for at nye medlemmer føler sig velkommen,
og ikke mindst, at man skal tage ”begynderkortet” /
begynderinstruktion i billard.



Vordingborg Billard Club
er vært ved DM Cadre 71/2

Lørdag den 10. februar 2018

Søndag den 11. februar 2018

Link til YouTube kanal for livestreaming, hvor DM Cadre 71/2
i weekenden 10. - 11. febriar 2018 vil blive vist.

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

https://www.youtube.com/channel/UCHQLFp8_NR80owRcdd7Y-Og/featured
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Som omtalt andet sted i dette Nyhedsbrev har
DDBU og DIF indgået en strategiaftale for årene
2018-2021.

Et af sporene i denne aftale er Rekruttering og
Fastholdelse.

Resultatet og effekten af dette arbejde er at DDBU
gerne vil skabe en medlemsvækst på 500 nye
medlemmer inden 2022. Ud af disse skal de 250
være unge under 18 år.

Derfor vil de primære indsatser for mit arbejde
være:

Udarbejdelse af rekrutterings- og
fastholdelsesstrategi, som forankres politisk og
organisatorisk i 2018-2021.

Udarbejdelse af et koncept for skoleforløb i billard i
idræt i forhold til rekruttering af børn og unge

Inddrage kommuner og samarbejdspartnere
omkring etablering af nye klubber (bl.a.
fritidsklubber).

Arbejde med klubudvikling i forhold til klubber der
vil vækste

Opstarte events og aktiviteter, som kan rekruttere
og fastholde medlemmer.

Delmål:

Udvælgelse af klubber/skoler

Procesmål 2018:

Aftaler med 5 klubber og skoler omkring
klubudviklings/skoleforløb.

Aftale med 10 klubber omkring forløb/proces i
forhold til medlemsvækst. Baseret på undersøgelse
fra sommeren 2016 og situationsbestemt tilgang

Afvikling af landsdækkende event i forhold til skoler
i pool, snooker og kegler

Aftaler med 5 klubber og skoler omkring
klubudviklings/skoleforløb.

Der udarbejdes individuelle aftaler/kontrakter med
de enkelte klubber og skoler.

Klubberne skal:

- Stille lokaler til rådighed

- Stille instruktører til rådighed

- Undervisning/instruktion

- Uddanne instruktører

- Uddanne lærer/pædagoger

- Kontakten til skoler

- Formidle erfaringer

Skolerne skal:

- Indgå aftale omkring antal elever/
timetal

- Integrere timerne i undervisningen

DDBU skal:

- 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

I de kommende Nyhedsbreve, på Facebook
og DDBU's hjemmeside vil der løbende
blive orienteret om status i projektet
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Pool i Hellerup Fritidscenter.
DDBU har gennem længere tid været i kontakt med
Hellerup Fritidsklub.
Der arbejdes i øjeblikket på at skabe en interesse
hos forældre for at skabe en rigtig poolklub. Dette
kræver at en forældrekreds slutter op og danner en
forening.
Dette arbejde pågår i øjeblikket og vi håber i løbet
af foråret at kunne præsentere en ny klub under
DDBU.

Nedenstående er skrevet af Jens som er pædagog
og omdrejningspunktet

HFC’s poolsektion tog sin begyndelse i august 2012,
hvor det første 8 fods Dynamic ll blev erhvervet fra
Søren Søgaard.

Det var med et ønske om mere fordybelse,
engagement og en aktivitet der kunne være med til
at fastholde de store børn i 4. -6. klasse at det nye
bord blev indkøbt til fritidscentret.
Det første år, med det nye bord, var en enorm
succes. En del drenge viste stort engagement for
både at spille, lære og udvikle evnerne omkring
poolbordet. Presset fra brugerne var så stort i antal,
så vi året efter udvidede med endnu et Dynamic ll
og successen voksede til stadighed. Det
efterfølgende år udvidede vi yderligere med et
Søren Søgaard Pro, her med en klar målsætning om
at fastholde de ældste medlemmer. Det ene bord

blev dedikeret til de ældste medlemmer, med
førsteret til at spille.

I hverdagen ændrede mønstret sig radikalt for en
meget stor gruppe drenge. I stedet for drengene
løb mod klubben for at spille computerspil,
udviklede det sig meget tydeligt til at de løb mod
klubben for at spille pool.

Pool sektionen i HFC er et åbent værksted hvor
børn både spiller pool, men bestemt også er
deltagende i form af hyggen omkring miljøet der er
bygget op.

Udgangspunktet for poolsektionen er med et
ungdomspædagogisk forsæt, kombineret med
engagerede medarbejdere, som evner også at lære
fra sig i spillemæssig forstand, i form af både teori
og praksis.
Poolsektionens overordnede funktion er at tilbyde
aktiviteter omkring primært pool billard, hvor
pædagogiske mål, for netop dette område, indfries
ved at tage udgangspunkt i gentlemanship’et i
billardsporten og endvidere at fremme respekten
for poolmiljøet børnene færdes i dagligt.
Børnene gradueres i et ranglistesystem, efter
hvorledes man klarer sig i forhold til gentlemanship,
respekt for poolmiljøet og hvor meget man træner.
Gradueringen tilgodeser børnene i forhold til hvor
meget de fordyber sig i de tre parametre, hvorpå de
opnår goder i form af at kunne spille med bedre
udstyr, såsom breakkøer, jumpkøer, magic racks
osv. og endvidere opgør af længerevarende
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karakter.
Ranglistesystemet er medvirkende til at børnene
oplever en progression i dagligdagen der motiverer
dem og endvidere er med til at fastholde dem op
gennem klassetrinene.
I poolsektionen arbejdes der målrettet med
børnenes evne til at opfatte sig selv som en del af
miljøet og tage ejerskab for det. Dette opnås ved
hjælp af collager, turneringsplaner og opslag med
billeder af børnene, samt køholdersystem til egne
køer og meget andet.

Dagligdagen i pool består af småturneringer og
udfordringer af forskellig karakter, samt personlig
coaching og træning. Løbende laves der
træningspas ved hjælp af ekstraordinære øvelser og
udfordringer, der fremmer børnenes evne til at

opfatte spillet i mere abstrakte former.
I poolsektionen afholdes en årlig
klubmesterskabsturnering i fritidsklubben for 4.-6.
klasse, hvor ca. 85 børn årligt deltager. Turneringen
forventes afviklet inden for 6-7 måneder, hvorved
der afsluttes med en stor poolfinalefestdag, hvor vi
fejrer deltagelsen af alle tilmeldte i turneringen.
Endvidere spiller og træner den enkelte løbende,
for derved gennem sin indsats at opnå udtagelse til
Skole/Fritid Danmarks Mesterskabet (Pool Cup).
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Poolprojekt i Osted
Nedenstånede er en beskrivelse af et projekt DDBU
har fulgt nøje og støttet i efteråret 2017.
Osted BK indgår som en af de klubber DDBU vil lave
en aftale med omkrig et skoleprojekt i Lejre
Kommune

For at fremme arbejdet med vores talenter er vi i
efteråret 2017 startet op med et projekt for de
bedste af vores ungdomsspillere.

Beskrivelse af udviklingsprojekt
Projektet indebærer, at spillerne har fri fra skole en
dag hver 14. dag, hvor de træner målrettet hele
dagen fysisk, mentalt, pool efter et fastlagt program
(se herunder).

Jan Keller er fast tilknyttet som træner, og der ligger
et forud aftalt program for hver session. Jan og
forældrene vurderer, om de er egnede til at deltage
i projektet. Der skal være et bestemt fagligt og
sportsligt niveau for at komme i betragtning.

Rammeprogram for træningsdag

Kl. 8:15. Mødes og snakke om dagens
program.

Kl. 8:30. Pilates og fysisk træning, udstræk

Kl. 9:30. Pooltræning med små indlagte
pauser 150minutter

Kl. 12:00. Spisepause

Kl. 12:30. Mental træning, trivsel, gåtur

Kl. 13:30. Pooltræning med små indlagte
pauser 225 minutter

Kl. 17:15. Fysisk træning, udstræk og
oprydning.

Kl. 18:00: Aftensmad og afsluttende snak om
dagen.

Kl. 18:30: Hjem

Mål
At de der deltager i projektet, gør det sammen,
arbejder sammen, bliver bedre sammen, hjælper
hinanden til træning, før og under turneringerne,
støtter hinanden.

Det er et fælles mål, at vi kommer helt frem hvor
det er sjovt, til hver turnering.

Vi skaber resultater sammen, i fællesskab.

Sportslige mål:

At kunne komme i top 4 til DPT250 og DPT500
(medaljer i A og M-rækken), men også resultater i
andre udvalgte turneringer herhjemme, Sveriges
SPT250 og SPT500 komme i top 4.

At få de unge til Junior EM. Og lave medaljer hos
pigerne og drengene hen over nogle år.

At få spillerne op i elite rækken hen over en
årrække, og opnå toppræstationer der.

At få muligheden for at blive semi-professionel som
ung eller voksen.
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DIF og DGI har valgt at oprette en fælles
pulje, som i 2018 udgør ca. 45. mio. kr.
Lokale foreninger under DIF og DGI kan kun
søge puljen under DIF og DGI.

Mangler I midler til idrætsmateriel i jeres forening,
vil I lave en særlig indsats for at få flere
medlemmer, har I lyst til at prøve at komme ud til
helt nye målgrupper, vil I afprøve nye
idrætsinitiativer, eller vil I udvikle jeres forening ved
at tilegne jer nye kompetencer?

Så er der økonomisk hjælp på vej.

DIF og DGI administrerer som noget nyt en
foreningspulje, hvorfra der skal uddeles cirka 45
millioner kroner årligt til de lokale idrætsforeninger,
der er organiseret i DIF eller DGI.

Midlerne skal være med til at skabe rum til
udvikling i foreningerne. De skal gå til initiativer,
som er med til at sikre idrætsforeningernes daglige
virke, og som understøtter, at flere danskere skal
være medlem af en idrætsforening.

De nærmere kriterier er i øjeblikket ved at blive
fastlagt af de to organisationer, og det forventes, at
foreningerne kan ansøge fra medio april.
Ansøgningsprocessen kommer til at foregå via
Centralt ForeningsRegister (CFR -
www.medlemstal.dk), som foreningerne også
bruger til at registrere medlemstal. Alle foreninger
vil modtage yderlige information om DIF og DGI’s
foreningspulje direkte fra CFR – blandt andet når
det åbnes op for ansøgninger.

Ved behandlingen af ansøgningerne til puljen vil der
blive lagt vægt på, at midlerne skal ud at virke i
mange foreninger i hele landet.

Selvom der går nogle måneder, før det er muligt at
ansøge, så er det en god idé allerede nu at overveje,
hvilke initiativer der kan hjælpe jeres klub til at
udvikle sig.

Fakta om ’DIF og DGI’s foreningspulje’:

Regeringen, DF, S, SF og RV vedtog den 30.
november 2017 en politisk aftale om at oprette
lokalforeningspuljer. Aftalen følger af, at politikerne
stoppede en svindelramt ordning med lokale aftaler
om uddeling fra spillehals/automatmidler i 2015. I
2016-2017 var der en midlertidig overgangsordning,
som nu afløses af en helt ny ordning.

Med aftalen oprettes en række lokalforeningspuljer
på i alt ca. 70 mio. kr. i 2018, som foreningslivets
hovedorganisationer skal uddele til deres respektive
lokalforeninger.

Midlerne er på finansloven og indeksreguleres med
finansloven fremadrettet. Midlerne er således
hverken knyttet til udlodningsmidlerne
(tipsmidlerne) eller for den sags skyld midler fra
spillehaller.

DIF og DGI har valgt at oprette en fælles pulje, som i
2018 udgør ca. 45. mio. kr. Lokale foreninger under
DIF og DGI kan kun søge puljen under DIF og DGI.

Aftalen evalueres politisk efter fire år, hvor der vil
være fokus på, om midlerne er anvendt efter
intentionen i aftalen, herunder om pengene er
anvendt lokalt, på mange foreninger og bredt
geografisk samt til flere foreninger end under
tidligere ordninger.
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Danmarks største
8-ball poolturnering for skoler,
fritids- og ungdomsklubber

DELTAG I REGIONALE FINALER OG LANDSFINALE

TURNERINGEN ARRANGERES AF DEN DANSKE BILLARD UNION

POOLCUP 2018
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Poolcup 2018

Man kan deltage i regionsfinalerne både individuelt og som hold (består af 3 spillere). Der spilles i
følgende kategorier:

Drenge:
Gruppe 1: Op til 13 år
Gruppe 2: 14- til 18 år

Piger:
Gruppe 1: Op til 18 år
OBS Kun en pigegruppe

Skæringsdato for alder er den 1. september 2017 Du må ikke være fyldt 14 år inden den 1. september for at
deltage i gruppe 1.

Bemærk:
Du må gerne være medlem af en billardklub, men må ikke have en startbog. Du skal blot gå i skole eller være
medlem af en fritids-/ ungdomsklub

Træning
Der kan trænes - både individuelt og for hold - ude i klubberne frem til den 1. februar 2016. Derefter kan I
tilmelde alle de spillere og/eller hold I ønsker til regionsmesterskaberne.

Regionsfinaler
Afvikles i en poolklub under DDBU.

Termin: Afvikles 3. - 4. marts 2018

Tilmelding: På "nuchel@ddbu.dk". Deadline er 9. februar 2018.

Landsfinale
Afvikles i en poolklub under DDBU.
Termin: Afvikles 7. – 8. april 2018

Regler

Der spilles efter DDBU's regler for 8-ball

Den Danske Billard Union inviterer til Danmarks største poolstævne for
ungdomsspillere
Man kan spille med i Poolcup regionsfinaler 6 steder rundt i landet.

Man kan kvalificere sig til landsfinalen i København.



Poolcup 2018
9. februar 2018
Tilmelding til turnering

3. - 4. marts 2018
Regionsfinaler afvikles i følgende byer/klubber (afhænger af tilmeldinger):

Aalborg Billard Klub - Vesterbro 125 9000 Ålborg

Århus Snooker og Pool Ravnsøvej 40 F, 1. sal 8240 Risskov

Herlev Pool Club - Borgerdiget 105 2730 Herlev

Bristol Odense - Stadionvej 50 opg. F 5200 Odense V

Stalden Esbjerg - Borgergade 73 6700 Esbjerg

Osted Billard Klub - Langetoften (Osted Skole)Osted 4320 Lejre

Senest 2 uger før regionsfinalen vil der blive udsendt spilleplan og spilledato direkte på mail til kontaktperson.

7. - 8. april 2018
Landsfinale:

Herlev Pool Club - Borgerdiget 105, 2730 Herlev &
Copenhagen Pool & Snooker House, Bernhard Bangs Alle 31, 2000 Frederiksberg

Senest 2 uger før landsstævnet vil der blive udsendt spilleplan og spilledato direkte på mail til kontaktperson.

.

Præmier

Der vil blive præmier til de 4 bedste individuelle spillere samt til de 4 bedste hold i hver gruppe.



Tilmelding
Tilmelding til turneringen er bindende og skal ske til:

nuchel@ddbu.dk

Det er gratis at deltage.Tilmeldingsfrist for regionsstævnerne er den 1.
februar 2018.

Vi vil gerne opfordre alle som tilmelder sig til at have overvejet
tilmeldingen – således at vi ikke får afbud undervejs. Der er ikke noget
mere ærgerligt end at møde frem til et stævne og at modstanderen
ikke dukker op.

Overnatning
Klubberne/skolerne sørger selv for at arrangere evt. indkvartering i
forbindelse med landsstævnet. Kontakt evt. andre klubber i området.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål vedr. stævnerne, regler m.v. kan du kontakte:

Den Danske Billard Union
Niels Nüchel
Tlf. 24 25 06 33
Mail: nuchel@ddbu.dk

Poolcup 2018

DDBU's samarbejdspartner er:
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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

Februar

2. - 4. Nordic 10-ball Championships Oslo

10. DDBU 5-kegle Tour 6 ABK 31

10.-11 DM 71/2 Vordingborg BC

17.-18. A-række Mesterskab 9-ball

19 Bestyrelsesmøde Skype

24. DDBU 5-kegle Tour 7 CCB/BK Grøndal

24.-25. Mesterrække Mesterskab 9-ball



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: flemming_b@knudsen.mail.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

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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