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POOLCUP 2017
Informationer på Facebook:https://www.facebook.com/poolcup2017/

I den forgangne weekend blev der spillet regionsfinaler i Poolcup, Danmarks største poolturnering med over
250 deltagere.

Der blev spillet i ABK 31 i Ålborg og i Herlev PC i Herlev.

Lørdag blev de individuelle turneringer afviklet i 3 rækker:

Drenge under 14 år

Drenge mellem 14 og 18 år

Piger op til 18 år

Det drejede sig her om kvalificere sig til landsfinalen den 1. april.

I alt 32 drenge under 14 år er nu klar til Landsfinalen.

10 piger er videre til Landsfinalen og 8 drenge mellem 14 og 18 år kan se frem til spændende kampe.

Landsfinalen afvikles i Herlev den 1. og 2. april.

Søndag blev der spillet i Herlev. Her skulle holdturneringen afgøres. I alt 18 hold stillede til start. De 8 bedste
kom videre til Landsfinalen.

En stor tak til Herlev PC og ABK 31 for at stille sig tilrådighed for denne turnering.

Se på www.facebook.com/poolcup2017/ hvem der er gået videre til Landsfinalen
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K l æ d e p å l æ g n i n g

K l æ d e p å l æ g n i n g  a f  1 / 1  m a t c h  k r.  2 . 9 7 0 , -

Jylland & Fyn
Ladegårdsvej 10-14
7100 Vejle

Sjælland & Øer
Agenavej 39F
2670 Greve

Tlf.: 70 13 13 33

www.billard.dk

Bestil klædepålægning i god tid.
Vi gentager successen fra sidste år, hvor 4 heldige klubber vandt et klædeskift.
I år trækker vi lod om 4 stk. gratis klædepålægninger til de klubber som bestiller klæde inden d. 1/5-17 
og med udførelse i maj eller juni 2017. Der udloddes 2 stk. i Jylland/Fyn og 2 stk. på Sjælland/Øer.

Vind en

Deltag i 
lodtrækningen 

om et klædeskift
Bestil klubbens klæder til næste sæson
inden d. 1/5-17 - så deltager I i lodtræk-
ningen om en klædepålægning.

Fås også i sort.

Vælg imellem de turneringsgodkendte klæder Simonis, Buffalo Royal Plus eller Royal Pro. 

N ye  t u r n e r i n g s b o r d e  f r a  k r.  2 1 . 9 9 6 , -

Store besparelser på varme - 
bestil bordet m/ fjernvarme.

Priserne er excl. moms og transport samt er fratrukket jeres klubrabat.



Mæcenernes kamp af Flemming Busk Knudsen Formand for Den Danske Billard Union
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Rundt omkring i billard Danmark, der har vi en

mangfoldighed af klubber og af klubledere.

Indenfor de senere år, der har vi set en udvikling i

nogle af vores klubber med Elitedivisionsstatus,

hvor klubfolk med mæcen særkende er gået ind i

klublivet og har sat deres præg.

Disse mennesker er engagerede, ambitiøse og har
en passion for billard.

Mæcener er personer som bl.a. yder økonomisk
støtte til et bestemt projekt eller en organisation.
Mæcener har vi haft inden for idrætslivet i Danmark

igennem mange år, og det er ikke et nyt begreb.

Bare tænk på personer som Jesper ”Kasi” Nielsen og

Alex Friedmann, i denne sammenhæng.

De har sat deres præg på land, by og klub.

I Elitedivisionen i 3-bande carambole, har vi en

situation, hvor 3 ud af de 4 klubber, som deltager i

DM Holdfinalen i Varde d. 18. marts 2017, de har en

mæcen i klubben.

BK Grøndal, BK 2004 og Varde BK, de ville ikke være

der sportsligt, hvor de nu er, hvis ikke de havde en

Dan Johansen, en Kim Bengtsson og en Kurt

Andersen.

3 markante personligheder, og 3 klubfolk, som er

med til at fortælle historien om deres klub, og

omkring dansk billard anno 2017.

Man må anerkende og værdsætte den passion for

billard, de omtalte personer udviser i deres virke for

klub og for dansk billard.

Det er med til at vise mangfoldigheden af klubfolk

og klubber, og det er med til at profilere nogle

klubber med et særligt kendetegn.

Det er derudover med til at synliggøre, hvordan

bl.a. amatørisme, elitefokusering, målorientering,

hygge, konkurrence, branding, værdiorientering,

sociale/kulturelle /sportslige aktiviteter,

individualitet, originalitet og fællesskabsforhold, er

forhold og forskelle imellem de klubber vi har i

DDBU.

Virkeligheden i organiseringen, i klubstyringen og i
værdiorienteringen i de danske billardklubber, de
rummer en variation.

I DDBU organisationen værdsætter vi ledere og

mæcener, som gør en forskel, der gør en forskel.

I Varde er teamchef Kurt Andersen godt i gang med

at skrive billard historie.

Hvis Varde vinder DM Holdfinalen i 3-bande

carambole, vil Varde BK både være indehaver af

den individuelle titel og holdmesterskabet, i samme

sæson.

Det ville næsten være det samme som, at ”ællingen

blev til svane”.

Endvidere ville en sejr for Varde BK betyde, at Kurt

Andersen gik af med sejren i ”Mæcenernes kamp”.

DM Holdfinalen i 3-bande carambole i Varde d. 18.

marts 2017, er først fremmest et sportsligt

arrangement, hvor 16 dygtige 3-bande spillere

byder på eliteidræt og dyster om en DM titel og

Europa Cup plads.

Men i år har DM stævnet givet en ekstra dimension

på, da det også er ”Mæcenernes kamp”.

Hvem der trækker det længste strå i Varde, det skal

blive spændende at se.
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Per Gottfredsen – 60 år.

D. 11. marts 2017, der fylder Per Gottfredsen 60 år.

Næstved spilleren, har været én af Danmarks mest

markante og dominerende spillere i Keglebillard

igennem tiderne.

Igennem en årrække var han nærmest totalt

dominerende i Keglebillard, sammen med Aarhus

spilleren Erling Sjørup.

De tog over efter Jørgen Koch og Søren Søgaard, og

Per Gottfredsen løftede spilleniveauet i Keglebillard

og satte nye standarder.

Per Gottfredsen vandt DM i Keglebillard i 1977,

1978, 1981, 1983, 1985, 1987 og 1989.

Han vandt også DM i Carambolekegler i 1980, 1981

og 1983.

Ligeledes vandt han Europamesterskabet i

Carambolekegler 4 gange, og blev også Nordisk

Mester i Carambolekegler.

Derudover er det blevet til utallige sejre i

invitationsturneringer og lokalunionsmesterskaber,

Per Gottfredsen vandt også flere gange DM for hold

i Keglebillard, da han spillede for sin klub, Næstved

Billard Klub.

Per Gottfredsen, var på toppen af sin karriere, et

stort konkurrencemenneske, der præsterede

imponerende under pres, og som var kendetegnet

med en utrolig koncentrationsevne og med en

vindermentalitet uden sidestykke.

Per Gottfredsen var en vinder og en ener –

Næstveds superstar.

Dette gjorde ham til en frygtet og respekteret

modstander, og det skabte beundring i billard

Danmark.

Når Per Gottfredsen stillede op til en turnering i

Keglebillard, der var han i en længere årrække, at

regne med som én af favoritterne.

Per Gottfredsen brød som den første herhjemme

muren, og gjorde det umulige.

800 point i serie og færdig i 1. indgang. Det gjorde

Per Gottfredsen ved DM i Holbæk i 1986, da han

spillede kampen om bronze.

Bare lige for at slå sin klasse fast, da gentog han

bedriften i en turneringskamp nogle måneder

senere.

Per Gottfredsen er den billardspiller herhjemme,

som har vundet en DM titel i Keglebillard med

mindst mulig marginal.

I 1987 ved det flotte DM stævne på Hotel Axelhus,

og på Per Gottfredsens hjemmebane i Næstved, der

vandt Per Gottfredsen i en dramatisk DM finale

over Kai Jensen, Korsør - med 800-798.

Per Gottfredsen var naturligvis lykkelig over sin

vundne DM titel, men han havde også stor sympati

og empati for Korsørspilleren, som var så tæt på at

vinde en overraskende DM titel.

Ved det samme DM stævne 1987, der lavede

Helsingør spilleren Johnny Løf, de 800 point i første

indgang, da han spillede sin kamp imod Simon

Debel fra BK Grøndal.



Per Gottfredsen, har igennem flere år holdt pause fra

spillet på det grønne klæde.

Han mistede efter mange års spil, motivationen og

lysten til at spille billard på eliteplan.

Per Gottfredsen har altid været seriøs med sin

indgangsvinkel til billard sport.

Der blev ydet en indsats i træningslokalet, og han har

givet billard viden videre til andre.

Da han var aktiv og på toppen, havde han i mange år et

årsgennemsnit på pænt over 100,00, og var meget

stabil i sit spil.

Kampe med store serier og store gennemsnit, det var

et andet kendetegn omkring Per Gottfredsen, da han

var dominerende i Keglebillard.

DDBU ønsker Per Gottfredsen tillykke med de 60 år.

På vegne af DDBU

Flemming Busk Knudsen

Nyt fra DDBU
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DDBU's formand

Flemming Busk Knudsen

fylder 50 år den 11.marts.

Stort tillykke
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Billeder fra Ungdomscup i Horsens
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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
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Planlagte møder og aktiviteter i 2016

Måned Dato Aktivitet Sted

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

25.-26. DM 5-kegle kast

25.-26. DM Fri carambole KBK/BNV

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

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

22. DDBU bestyrelsesmøde Nyborg
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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

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 3 2017



Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 3 2017


