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Foreningsledelse, kompetenceudvikling i klubberne
Dette formandsindlæg i nyhedsbrevet skal ses i

forlængelse af DDBU Dialogmøder, samt til den

kommunikationskampagne omkring strategisk

ledelse og til klubledelse, som DDBU har besluttet at

lave op til DDBU Årsmøde juni 2018.

Et af mine budskaber ved dialogmøderne var, at det

kræver kompetente ledere at lede

bestyrelsesarbejdet i en billardforening. Endda

betydelige kompetencer, hvis klubben vil have

succés med sit foreningsvirke. Vores klubber skal se

sig selv i en konkurrencepræget situation med andre

aktører på ”markedet” med øvrige idrætstilbud og

fritidstilbud. Markedsvilkårene til fritidstilbud og til

idrætstilbud, de flytter sig og ændrer sig løbende.

Noget vi også oplever i dansk billard.

Flere danske billardklubber er under pres fra øvrige

idrætstilbud og med udfordringer i samfundslivet.

Flere foreninger står i et dilemma. Et dilemma

omkring ledelse og omkring kompetenceudvikling.

Der er et stigende behov i klubberne om, at man har

de rette personer i bestyrelsen til de krav der stilles

til foreningsledelse. Der er et stigende krav om

kompetencer og om kompetenceafklaring – i

foreningsledelse.

I min optik, der bør alle billardklubberne landet over

sætte sig ned, og kigge på i bestyrelsen for den

enkelte klub, hvordan klubben kan arbejde med

følgende 4 vigtige elementer for foreningsledelse:

Strategisk ledelse i klubben, relationer,

kompetenceudvikling og aktiviteter i klubben. Dette

var et andet af mine budskaber til klubberne ved

dialogmøderne.

Bestyrelsesarbejde i en klub skal være et teamwork,

og klubberne skal ledes. Flere klubber landet over

har behov for en ledelsesmæssig opgradering. Nogle

klubber er i en igangværende proces med dette.

Andre klubber lader bare stå til, og de risikerer i

værste fald, at de bliver hægtet af og truet på deres

eksistens.

Klubledelse handler bl.a. om at have

spidskompetencer på centrale områder til ledelse.

Men det handler også om at have en bred

kompetencemæssig sammensætning i bestyrelsen.

Fordi foreningsledelse anno 2018 kræver en stor

palet af kompetencer, hvis man bl.a. skal lykkedes

med at udvikle klubben og lykkedes med at

rekruttere nye medlemmer og rekruttere nye ledere

til klubben.

Flere af vores klubber bør nok kigge på et

procesforløb i deres foreningsledelse, hvor man har

fokus på kompetenceafklaring og på de

kompetencer, som skal bruges i klubben til at

håndtere tidens krav til klubledelse og til

kluborganisering.

Et bærerdygtigt ledelsesmæssigt fundament i en

billardklub, det omhandler bl.a. forhold omkring

ledelseskompetencer, organisatoriske kompetencer,
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Vi er kun et klik herfra!

Jylland & Fyn
Ladegårdsvej 10-14
7100 Vejle

Sjælland & Øer
Agenavej 39F
2670  Greve

Tlf.: 70 13 13 33

Spørg eksperten 
og få bedre råd!

Alt i køer - Longoni, Buffalo, 
Adam, Schuler, Maxton, 
Cuetec, Molinari m.fl.

HUSK - at få din klubrabat, når
du som spiller handler hos os.

U d s t y r  s o m  e l i t e n . . .
Vil du spille med samme udstyr som verdenseliten ?
Så se vores store udvalg af Molinari kegle- og carambole- 
køer. Banebrydende teknologi og design i verdensklasse.  
Flere modeller på lager og det vi ikke har skaffer vi.  
Priser fra kr. 4.899,-. 

Læs mere om de  enkelte køer på www.billard.dk 
eller besøg én af vores butikker.

S u p e r  S ø g a a r d
Sidste nye skud på stammen af turneringsborde - Super Søgaard er et rigtig flot bord i en frisk 
farve. Godkendt til turnering under DDBU, UMB og CEB.  Yderst solid konstruktion.  

Spar penge på varme - 
bestil m/ fjernvarme.
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sociale kompetencer og billardfaglige kompetencer.

Men set til tidens udfordringer og krav til

foreningsledelse/klubledelse, der skal man også have

fokus på kommunikative kompetencer, interkulturelle

kompetencer, IT-kompetencer, kreative-innovative

kompetencer og læringskompetencer.

Foreningsledelse kræver mere end bare interesse,

engagement, passion, entusiasme, stor anciennitet

som frivillig leder eller en stærk karismatisk leder.

Nutidens foreningsledere skal blandt ledelsesopgaver

kunne tænke strategisk, organisere, delegere,

prioritere, kommunikere, styre, strukturere,

systematisere, kompetenceudvikle, brande klubben,

lave netværksarbejde, være proaktiv, lave

perspektivskifte m.m. Foreningsledelse er krævende

og kræver kompetencer.

For DDBU, der er det et organisatorisk mål med vores

kommunikationskampagne omkring strategisk ledelse

og klubledelse, at understøtte, at informere og styrke

klubbernes viden og klubledelse igennem information

og kommunikation.

DDBU anerkender og påskønner det frivillige

ledelsesarbejde ude i vores mange klubber, og vi

anerkender de mange frivillige ildsjæles aktive

foreningsarbejde. Der lægges en stor indsats i de

mange forskellige billardklubber. Foreningsledelse er

ikke ligetil og det kan være besværligt.

Foreningsledelse er under forandring, og klubberne

har en stor opgave i at have kompetencer og udvikle

kompetencer, således at klubberne anno 2018 og

fremadrettet, fortsat er gearet til at være et godt

idrætstilbud og et godt fritidstilbud.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen

Formand for Den Danske Billard Union



DDBU´s turneringsudvalgsmøde den 16. februar 2018
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Atter indført pengepræmier til ABC tour afdelinger
indskud 200 kr. pr. spiller pr. tour

I Sæson 2018-19 vil vi afprøve en ny turnering
”Denmark Classic Marster” – hvor der spilles de 4
klassiske discipliner – Fri, 1-bande cadre71/2 og
Cadre 47/2

Par-hold turneringen i region øst nedlægges efter
denne sæson, i stedet indføres 2-mands hold i
keglebillard onsdag og fredag.

Oprettelseafny turnering i keglebillard. 2-mandshold
der spilles om formiddagen.

Region vest: onsdag

Region Øst: tirsdag

Der gives dispensation til at spille på hold for anden
klub (alle discipliner)

Oprettelse af regionsmesterskab i 5-kegle kl. A (for
spillere med under 15 i gennemsnit i keglebillard)

Den 24.-26. august 2018 afholdes der DM i sko´mar i
BK Fluen, deltagerkrav er gyldig spillerlicens

Vi har kørt sæson 2017-18 uden tillæg, og det blev
besluttet at det fortsætter vi med, dog med et par
få ændringer i gange faktor.
Ungdomscupper snit x 25 (min 75 point)
Ladiescupper snit x 25 (min 80 point)
Seniorcupper snit x 25 (min 120 point)
Oldboyscupper snit x 30 (min 120 point)

Ved evt. afbud i en pulje tælles den tommekampmed
i antal kampe

Vi stopper med at tage enkelte 3erer med, i stedet vil
der blive lavet en kvalifikationsrunde med x antal
spillere, så de efterfølgende runder fortrinsvis vil
bestå af 3-mands puljer



Billardens Dag
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KBK/BNV deltog i Billardens
dag med stor succces. Vi havde

indsat en annonce i 6 lokalblade og 1
reklame på centerets skærme. Vi brugte

omkring 5.000 kr. på det.

På selve dagen dukkede der vel 10 mulige
medlemmer og af dem meldte 3-4 sig ind i

klubben. Efterfølgende har vi også fået et par
nye medlemmer, så de 5.000 kr. er givet

godt ud.
Haslev BK

Vi syntes selv vi havde en dejlig dag. Vi
havde besøg af 12 udefra og 14 lokale snusere,

det er jo sådan, at vi er 3 klubber samlet i en kælder.

Vi bød på kaffe og kage samt sodavand.

Vi havde tegnet nogle opgaver op på bordene og alle gik op i at løse
disse med iver.

Vi havde annonceret i Dagbladet og Lokal avisen. Det var nogle fine
plakater du havde lavet til os, tak for det. Vi fik sat nogle op på skolen,
apoteket ,biblioteket og i nogle Super markeder. Desværre er der ikke

mange forretninger der ønsker plakater ( forstår dem godt).

I store træk lykkedes det perfekt , Vi vil i hvert fald prøve igen til
næste år. Hvor vi så vil kontakte alle skolerne og Efterskoler.

Vi fik 2 nye medlemmer ud af arrangementet.

Tilbagmelding fra de øvrige klubber, der deltog i Billardens Dag kan ses på DDBU's Facebook
side og DDBU's hjemmeside.
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Udviklingskonsulenten

10 gode råd til skolesamarbejde

Vær åben om hvad I ønsker at opnå med et
samarbejde

Afstem forventninger med de involverede
lærere/pædagoger og bliv enige om mål,
tidsforbrug, rollefordeling og ansvarsområder

Tag hensyn til – og drag nytte af - hinanden
forskelligheder

Find frivillige instruktører og tovholdere som har
lyst til at engagere sig i samarbejdet

Opstil klare læringsmål for jeres forløb, så
udbyttet er tydeligt for læreren

Sørg for at have lokaler og faciliteter til rådighed

Bliv enige om, hvor forløbet skal foregå – på
skolen eller i foreningen

Inddrag skolernes ledelse og foreningens
bestyrelse for at sikre støtte til projektet

Husk at informere forældrene om samarbejdet
og ørenenes muligheder for at fortsætte
aktiviteten i foreningen efter skoletid

Evaluer samarbejdet og overvej, om I kan
gøre det bedre i fremtiden

Nyheder:

RAA BK skolesamarbejde

Klubben har haft møde med udviklingskonsulenten
omkring et tilbud til skolerne i området.

Klubben er med i kommunens "Projekt Sund Skole
2020"i

Frederikshavn BK mangler lokaler

Klubben leder efter nye lokaler. Kommunen har
foreløbelig ikke kunnet hjælpe klubben

Billard Øst

Er flyttet i nye lokaler og holder Åbent Hus den 17.
og 24. marts begge dage kl. 10 til 14

Idebank opdatering

Idebanken på DDBU's hjemmeside har fået nyt
inhold. Siden vil fremover indeholde redskaber til
klubberne, der kan bruges i forbindelse med
klubudvikling, instruktion, fondssøgning m.m.

Ønsker klubberne mere info om kan de kontakte:

Udviklingskonsulenten
Niels Nüchel
24240633
E-mail: nuchel@ddbu.dk
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Udviklingskonsulenten
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Et godt redskab til klubberne:

Skabelon til til når klubben skal udarbejde sin årsplan

Skabelonen fineds i en word udfave på DDBU's hjememside under Idebank- Værktøjskassen- Organisering og
ledelse.

Her fineds også vejledning til hvordan arbejdet med en Årsplan kan gribes an.
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Udviklingskonsulenten

Poolcup 2018
Der blev spillet Regionsfinaler i weekenden den 3.
og 4. marts i Århus Snooker & Pool Klub samt
Herlev Pool Club.

Følgende spillere ha kvalificeret sig til Landsfinalen
den 7. og 8. april:

Deltagere til Landsfinalen for piger den 7. april
Sarah A Gadstrup
Kübra T Tårnby
Nora W Solbjerggård
Victoria L J Vangede
Shahad Huset Engdal
Nisa Huset Engdal
Sarah Klubben Hårup
Lærke Klubben Hårup

Deltagere til Landsfinalen for drenge U/14 den 7.
april
Rasmus Clausen Huset Engdal
Carl Osvald Huset Engdal
Frode Nielsen Huset Engdal
Emil Lilleøre Madsen Huset Engdal
Lauritz Andersen Klubben Hårup
Vilbert Østergaard Klubben Hårup
Leo Olesen Klubben Hårup
Youssef Nadim Klubberne i Gellerup
Julius H CPH
Julius B Hellerup
Yousef B Vangede
Mikkel W Hellerup
Oliver M Fursøgård
Ozan S Fursøgård
Phillip R Hellerup
Kristoffer S Hellerup
Axel K Gadstrp
Julius Guldbrandsen Hellerup
Luka Bang Hellerup
Alfred S Hellerup
William B Copenhagen
Tobias V Hellerup
Halfdan K Hellerup
Johan Emil P Hellerup

Deltagere til Landsfinalen for drenge U/18 den 7.
april
Nicklas Olsen OBK
Alex Persson CPH
Sarah A Gadstrup
Ayyan Bhatti Tårnby
Sofus Baltzer Klub FRI
Frederik Schlünzen Klubben Hårup
Christian Normann Risskov Ungdomsklub
Tobias Jensen Risskov Ungdomsklub

Deltagere til Landsfinalen for drenge U/14 hold
den 8. april
Gadstrup 1
Hellerup 3
Vangede 1
Hellerup 1
Solbjerggård 1
Hellerup 4
Furesøgård 4
Hellerup 5

Deltagere til Landsfinalen for drenge U/18 hold
den 8. april
Vangede
Gadstrup 1
Klub Tårnby

Deltagere til Landsfinalen for piger U/18 hold den
8. april
Solbjerggård 1
Solbjerggård 2
Vangede
Grønhøjgård
Gadstrup
Furesøgård



GOD NYHED TIL DIG OG DIN FORENING
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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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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

23-24. marts DM Keglebillard, slutspil Elitedivisionen Vinder af grundspillet

24-25. marts DM 5 Kegle BK Grøndal

24-25. marts DM 1-Bande Carambole Mænd Vordingborg

31. marts- 2. april DM Snooker, mænd Copenhagen Pool&Snooke



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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