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April 2014 Nummer 3 

N Y T  F R A  D D B U  O G  K L U B B E R N E  

Nyhedsbrev fra DDBU 

Nyt fra DDBU 

Æresmedlem  
i Den Danske Billard Union  

Launy Grøndahl døde  
mandag den 31. marts 

 

Launy blev 80 år. 
Ære være hans minde 

VEJBY VINDER JBM-LIGAEN I HØJDRAMA-
TISK FINALE 

Den afgørende kamp om mesterskabet stod som ven-
tet mellem Vejby og Bristol – Odense. 
Johnny Hansen gav udlægget til Thomas Bræck – som 
brændte – Johnny Hansen lukkede derefter i én ind-
gang. 
Jan Szymula spillede sin bedste kamp under stævnet og 
lukkede i kun 3 indgange. Vejby skulle derfor vinde de 2 
andre kampe for at blive danske mestre. 
Michael Sørensen vandt sin kamp over Jens Nielsen 
rimeligt sikkert hvorefter afgørelsen skulle falde i kam-
pen mellem DM-vinderen fra de 2 sidste år – Ole Ny-
mark fra Vejby og Brian K. Nielsen fra Bristol-Odense. 
Og hvilken afgørelse!  Ole Nymark brænder ved 374 
mod Brian K. Nielsens 188. Med et sikkert og koncen-
treret spil kommer Brian på 764 inden Ole 
får formentligt får den ene chance der er tilbage. Ole 
brænder ved 708 og da Brian mangler kun 36 point syn-
tes kampen for afgjort - men endnu engang brænder 
Brian ved 780 og Ole lukker derefter. 

Vejby danske mestre – Bristol – Odense fik andenplad-
sen – nr. 3 blev BK Frem og Korsør blev nr. 4 

http://dendanskebillardunion.dk/?p=1185
http://dendanskebillardunion.dk/?p=1185
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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 ligge 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. 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra DDBU  

BILLARD FYN LIGAEN DM FOR HOLD 3-
BANDE CARAMBOLE I BK GRØNDAL 

Finalen endte med en 6-2 sejr til Grøndal over Bristol.  

Michael Nilsson slog Dion 50-30 i 21 indgange - Stærkt !  

Til gengæld var de øvrige BKG´ere ganske sikre, selv om 
der var optræk til spænding undervejs.  

Vejle blev nr. 3, med Fredericia på 4. pladsen.  

DM i 8-ball for skoleungdom 
 

Den 5. og 6. april afvikler DDBU i samarbejde med Ung-
domsringen det danske mesterskab i 8-ball for skoleung-
dom 
 
Gennem regionale stævner har ca. 300 unge fra fritids– 
og ungdomsklubber spillet om retten til at deltage i det 
afsluttende Landsstævne, kaldet Poolcup. 
Stævnet afvikles i Herlev Pool Club 
 
Ved stævnet spilles der i 3 rækker. To for drenge og en 
for piger. Der afvikles individuelle finaler om lørdagen 
og hold finaler om søndagen. 
 
Vinderne i holdrækkerne får mulighed for at deltage i 
det nordiske mesterskab som afvikles den 23. til 25. maj 
i Finland. 
 
I den individuelle turnering deltager: 
Drenge 1  32 drenge 
Pige 1   8 piger 
Drenge 2  13 drenge 
 
I holdturneringen deltager: 
Drenge 1  12 hold 
Pige 1  7 hold 
Drenge 2 7 hold 
Pige 2  1 hold (spiller sammen med pige 1) 
 
 

http://dendanskebillardunion.dk/?p=1193
http://dendanskebillardunion.dk/?p=1193
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra DDBU  

DM i 5 kegler afviklet i Ikast Billard Klub 
 
Erling Sjørup fra Ikast BK vinder DM i5-kegler med en 
sejr over Torben Mathisen BK Fluen 
Finn Mortensen BK Nyborg og Kim Henriksen BK Højen 
vinder bronze 

EM 5 kegle hold 
 
Af Jan Mortensen 
 
Vores 5 kegle hold tog tidligt Torsdag morgen den 27 
februar af sted til EM i Parabiago i Italien. Holdet be-
stod af Michael Mortensen – Erling Sjørup – Christian 
Sønderby – Henrik Lysgaard, medens Jan Mortensen 
var leder og reserve.  
Torsdag aften var der lodtrækning og vi kom i pulje 
med Italien – Belgien – Ungarn og San Marino. Efter 
åbningsceremonien fredag formiddag, skulle vi spille 
første kamp mod Ungarn. Det blev til en sikker sejr på 5
-0. Sidst på dagen galt det så Belgien og her måtte Mi-
chael og Henrik se sig slået i doublen, men resten af 
kampene, blev vundet sikkert, så vi fik en 4-1 sejr. 
Lørdag galt det så San Marino, hvor vinderen ville være 
i semifinalen. Erling tabte sin single, men vi vandt både 
den anden single og doublen, og så skulle stafetten af-
gøre semifinale pladsen. Heldigvis spillede drengene en 
rigtig god kamp, og vi vandt sikkert 160-94, og var i se-
mifinalen. Om vi skulle møde Frankrig eller Tyskland, 
afhang af vores sidste puljekamp mod Italien. Den tab-
te vi desværre 5-0 og skulle så møde Tyskland i semifi-
nalen søndag middag. Det blev en lang og rigtig spæn-
dende kamp. Erling og Christian startede med at tabe 
singlerne, men Michael og Henrik vandt doublen, og så 
skulle stafetten igen afgøre kampen. Desværre spillede 
tyskerne rigtig godt, og især Thomas Hahne var flyven-
de, og skaffede tyskerne et stort forspring, som vi aldrig 
fik indhentet, trods rigtig godt spil af Erling, så vi måtte 
nøjes med en bronze medalje. 
I finalen vandt Italien sikkert 3-0 over tyskerne, og blev 
en fortjent europamester. Mandag morgen var det så 
retur til Danmark, med medalje og en oplevelse rigere 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra klubberne. Ungdoms-cup i Sakskøbing BK    

 Lørdag d. 22.03.2014 blev der afholdt ungdoms-cup i 
Sakskøbing BK, hvor der deltog 21 spillere fra 11 for-
skellige klubber i øst Danmark. 
Sakskøbing BK deltog selv med 6 spillere, William 
Munk, Sebastian Sivertsen, Theis Nielsen, Nicki Poul-
sen, Buster Petersen og Tobias Holze.  
 
Der blev spillet i 5 indledende puljer, og de 5 puljevin-
dere blev fra venstre  Bjørn M. Jensen Slagelse, William 
Munk Sakskøbing BK, Mikkel B. Jensen Slagelse, Joa-
chim Petersen Vordingborg BK og Mikkel Dyreborg Sø-
borg BK. 
 
Finalen stod mellem de 2 brødre fra Slagelse, Mikkel og 
Bjørn, men det blev Mikkel der løb af med sejren i en 
flot spillet kamp.  
Mikkel spillede med 250% i finalen.  
 
Ud over pokal og blomster vandt Mikkel også en helt ny 
billardkø  med tilhørende kasse sponseret af Søren Sø-
gaard Billard i Greve. 
 
Bjørn M. Jensen havde stævnets højeste serie på 142 
point. 
 
Bedste spiller fra Sakskøbing BK blev William Munk som 
nr. 6. 
 
Henrik Larsen fra Sakskøbing BK havde været ude i by-
en for at finde sponsorer til ekstra præmier til alle spil-
lere. Det var helt overvældende hvad der blev givet af 
de ca. 35 sponsorer, så Sakskøbing BK siger mange tak 
til alle sponsorer for  deres støtte til vores ungdom og 
Dansk billard, samt til Henrik for det store arbejde. 
Et stævne kan jo ikke gennemføres uden forplejning, 
dette blev varetaget af  2 energiske damer fra Sakskø-
bings Billardklubs Venner som er en støtteforening, for 
deres indsats modtog de en stor buket blomster. 
Der skal også lyde en tak til alle spillere for  god ro og 
orden under stævnet og for den hjælpsomhed de ældre 
spillere viser over for de nye spillere. 
 

                   Med venlig hilsen 
                  Torben Petersen 
                  Turneringsleder 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra klubberne  

ABK 31 modtager 30.000 fra Tuborg fondet 
 
"Aalborg Billardklub (ABK31) har i de sidste 4-5 år, være 
i en rivende udvikling efter en længere nedtur som vel 
startede i begyndelsen af det nye årtusinde. Vi har helt 
ændret konceptet for klubben, hvilket har vist sig at 
være vejen frem for os. 
 
Bl.a. har vi valgt at fokusere meget på pool-afdelingen 
og investerede derfor i nye pool-borde, så vi har 5 ens 
borde. Det giver mulighed for at afholde større turne-
ringer i DDBU regi og satse mere på udvikling af  
sporten i Aalborg. 
 
Et af vores mål er at satse på ungdomstræning. Vi er i 
gang, men der er stadig lang vej! Derfor var det en stor 
glæde for ABK31, da vi den 27. marts 2014, fik overrakt 
hele kr. 30.000,00 af Tuborgfondet til anskaffelse af et 
poolbord og en ekstra indsats på ungdomssiden. ABK31  
er meget ydmyge over dette store bidrag til vores ung-
domsindsats og vil derfor også gerne takke Tuborgfon-
det her. TAK! 
 
Vi er pt. i overvejelser om en ungdomsturnering i pool i 
efteråret, hvor vi vil invitere unge op til 15 år til en fæl-
les turnering med fokus på det sociale og med overnat-
ning. Måske vil vi invitere vores naboer fra  Sverige og 
Norge. Men mere om det senere på året." 
 
Mvh.  
Brian Brinch, ABK31 

Billedet viser Christian Viborg-Larsen (årgang 2006), en 
af vores ungdomsspillere under træningen  

Tinglev BK 50 år 
I weekenden 1-2 marts 2014 kunne Tinglev Billard Klub 
fejre sit 50 Års jubilæum, klubben var vært ved et ma-
raton billard stævne hvor 18 af Sønderjyllands Billard 
spillere havde sat hinanden stævne. 
 Stævnet startede lørdag d. 1 marts kl. 09.00 hvor der 
blev budt velkommen af de 2 turneringsledere og be-
styrelsesmedlemmer Lars Pirschler og John Jensen. 
Efter velkomsten var der gaver til klubben, bla. var der 
gave fra DDBU (Den Danske Billard Union) som var re-
præsenteret ved Hanne Rasmussen fra regionskontoret 
i Brande. 
Stævnet sluttede søndag morgen kl. 05.45 efter at den 
sidste kamp var spillet og de endelige vindere kunne 
kåres. Samlet vinder af TBK’s 50 års jubilæumsstævne 
blev: Peter Vork, Haderslev, nr. 2 blev John Jensen, 
Tinglev med Henrik Fredslund, Bov som nr. 3 
Tinglev Billard Klub vil hermed sig tak til alle sponsorer 

for de mange præmier  der var sponsoreret til stævnet. 
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 Pool og snooker 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Kasper Kristoffersen vinder DM 9-ball 

Det første åbne DM i flere år, blev afviklet i weekenden 
14.-16. marts. Der var 43 deltagere mødt op i Aalborg, 
hvor Dan’s Pool Hall lagde lokaler til. 
Elitespillerne dominerede vindersiden, men der var 
flere positive overraskelser i kvaliteten af mange af de 
spillere der ikke normalt deltager i elite turneringer. 
Kvartfinalerne havde et par spændende kampe, da to 
to topseedede spillere fik kamp til stregen, og den for-
svarende mester, Jan Keller, måtte se sig slået af Daniel 
Kandi, der for alvor har meldt sig tilbage i sporten, men 
også Janick Navne pressede Bahram Lotfy ud i 21. og 
afgørende sæt, men her lykkedes det Bahram at vinde. 
Semifinalerne blev tætte, men de to førende på rangli-
sten trak de længste strå, og Daniel Kandi og Jakob 
Lyng måtte tage til takke med bronze denne gang. 
Denne gang blev det Kasper Kristoffersen der slog Bah-
ram Lotfy i en velspillet finale, men et ugyldigt break af 
Bahram på 9-10 blev afgørende, og Kasper ryddede 
bordet og vandt dermed sin anden DM titel i træk, efter 
også at have vundet DM 10-ball i december.  

Ja nu er det ikke en overraskelse længere, Daniel Kandi 
gentager triumfen og vinder også Lucasi Hybrid EPT 2. I 
fanalen slog han Jakob Lyng 8-6, i en finale der var præ-
get af det lidt sene tidspunkt, men dog udemær-
ket spil indimellem. Det var anden gang i løbet af dagen 
de to mødtes, og i finalen trak Daniel det længste strå. 
3.-pladserne blev besat af et par spillere der ikke er der 
så tit, nemlig Nick Conradi, der er i gang med et come-
back i Dansk Pool, og Joel Rosenfeldt, der i løbet af da-
gen viste solidt spil. 

Toppen af Eliteranglisten ændrede sig ikke, men den 

blev væsentlig tættere i top-5. 

Mesterrække Mesterskab 8-ball 
Rene Bak, Randers Pool Club vinder Mesterrække Me-
sterskab i 8-ball  
Jesper Nielsen Osted får sølv Mathias Spanggaard Mor-
tensen og Lars Olesen vinder bronze 

Poolspillere til EM på Nord Cyperm 
Danmark har sendt det største hold i mange til EM i 
pool på Nord Cypern. 
 
Fra den 30. marts til den 9. april kan du følge hvordan 
det går via www.epbf.com 
 
Bahram Lotfy, Kasper Kristoffersen, Jan Keller, Andreas 
Madsen og Jakob Lyng  deltager 
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 Pool og snooker 

Nyhedsbrev fra DDBU  

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 

Rune Kampe vandt finalen i Hjørring Open 
2014 over Allan Norvark. 

Med en sejr på 4-0 over Allan Norvark vandt Rune Kam-

pe søndag den 16. marts 2014 finalen i Hjørring Open. 

På sin vej til sejren lavede Rune Kampe på imponeren-

de vis 12 breaks over 40 i blot 14 frames. 

I finalerundens anden frame lavede Rune Kampe et 

break på 96 og i det efterfølgende frame gik han efter 

de legendariske 147, men endte på et flot 73 break. 

I semifinalen vandt Rune Kampe 4-0 over Thomas Sal-

ling, mens Allan Norvark vandt 4-1 over Lasse Petersen. 

Hele finalerunden i Hjørring blev streamet live. Lørdag 

den 15. marts blev streaming-siden besøgt af 250 see-

re, mens 330 kiggede med søndag den 16. marts. Det 

var et succesfuldt eksperiment, som forhåbentlig kan 

gentages ved kommende turneringer. 
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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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Nyhedsbrev fra DDBU  

Måned: Dato   Aktivitet     Sted 
 
April  4-6   DM Kegler     Skagen 
  5.-6.    Poolcup. Finalestævne    Herlev 
  11.-13.   DM 3-bande     Vejle 
  23.    Bestyrelsesmøde    Brøndby 
 
Maj  2.   Turneringsudvalgsmøde    Odense 
  3.-4.   DM junior pool     Herlev 
  16.-18.   DM Juniorer – Keglebillard/3-Bande  
     Carambole og 5-Kegle    Kolding 
 
Juni  14.   DDBU årsmøde     Fredericia 
 

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 



13 

Nyhedsbrev fra DDBU  

  



14 

Nyhedsbrev fra DDBU  

  



15 

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  


