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

Nyhedsbrev fra DDBU 

DM på toppen 

Susanne og Kent som toppen af poppen 
Af Niels O. Hansen 

Keglebillard på toppen. 
 
Det var under dette slogan, at Skagen Billard Klub lagde 
lokaler til årets danske mesterskaber i keglebillard, og 
der var et element af ordspil i dette slogan. Ud over at 
det var den danske top, der spillede om medaljer i det 
ædle spil, så foregik det også i Danmarks nordligst be-
liggende klub. 
 
Der kan også være koldt på toppen, og det måtte de 
forsvarende mestre sande. For efter tre dages spil var 
både Kong Ole (Nymark) og Dronning Marianne 
(Mortensen) søndag eftermiddag stødt af tronen. I ste-
det havde Susanne Vennersdorf taget sin titel tilbage, 
mens herrerne fik en helt ny mester i skikkelse af Kent 
R. Erichsen fra BK Frem i Kolding. 
Det hele var begyndt med puljespil om fredagen: 
 
Pulje 1: Ole Nymark (Vejby BK), Jan Mortensen (BK Ny-
borg), Kent R. Erichsen (BK Frem – Kolding), Niels Fritz 
(BK Gilleleje) 
Den forsvarende mester lagde planmæssigt ud med at 
vinde over Niels Fritz, men derefter gik det ikke efter 
bogen for Ole Nymark. Først tabte han til Jan Morten-
sen, som dermed var sikker på at gå videre til kvartfina-
len, mens Niels Fritz efter også at have tabt til Kent R. 
Erichsen var færdig i turneringen. 
I do-or-die kampen mod Kent R. Erichsen måtte Ole 
Nymark se sig slået med 56 point efter et opgør, hvor 
nordsjællænderen ret usædvanligt for denne sæson 
spillede med under 100,00.  Dermed var de to sidste 
års danske mester færdig i turneringen allerede i pulje-
spillet. 
Da Jan Mortensen tabte til Niels Fritz i den sidste kamp, 
måtte fynboen nøjes med andenpladsen i puljen efter 
Kent R. Erichsen. Men alligevel en opmuntring til Jan 
Mortensen, som på holdplan var med til at rykke ud af 
Elitedivisionen med Nyborg efter 40 år i den bedste 

række! 
 
Pulje 2: Thomas Bræck (Vejby BK), Henrik Søndergaard 
(Bk Sorana – Sorø), Jan Szymula (BK Bristol - Odense), 
Claus Hansen (Vordingborg BC) 
En af DM-historien allerhårdeste indledende puljer, 
hvor alle på forhånd måtte siges at have en chance for 
at gå videre – men også en risiko for at ryge ud! 
Det kom da også til at præge kampene. Flere af dem 
var med forholdsvis tætte afgørelser. 
Thomas Bræck var ugen forinden med til at vinde det 
danske mesterskab i Elitedivisionen med Vejby, men 
han har generelt ikke haft den allerbedste sæson. 
Ved dette DM begyndte det med en sejr over Claus 
Hansen, men dernæst måtte Thomas Bræck se sig slået 
af Henrik Søndergaard med 50 point – og til sidst med 
30 point af Jan Szymula. 
På denne måde var begge sidste års finalister fra DM i 
Kolding ude af turneringen, og det stod samtidig fast, at 
Vejby ikke kunne supplere DM-guldet for hold med 
endnu en guldmedalje til en individuel spiller. 
Et totalsnit på 85,82 ville være fint for mange mere 
jævne spillere, men det er nok i underkanten for en så 
dygtig spiller som Thomas Bræck.  
Puljens tre øvrige spillere var tidligere holdkammerater 
i Næstved, og Henrik Søndergaard har også stillet op 
for Vordingborg sammen med Claus Hansen. 
Henrik Søndergaard vandt alle sine tre kampe og viste 
også det klart bedste spil af de fire i puljen. Jan Szymula 
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tog andenpladsen med sejre i de to sidste kampe. 
 
Pulje 3:  Johnny Hansen (BK Bristol – Odense), Carsten 
Niemeier (BK Gilleleje), Johnny Mogensen (VB II – Is-
høj), Sebastian Skøtt (BK Frem – Kolding) 
I denne pulje var der til gengæld en klar favorit. 
Johnny Hansen har nok en gang været nummer 1 på 
ranglisten for Elitedivisionen. Og selvom han denne 
gang måtte finde sig i et totalsnit lidt under de 200, så 
lykkedes det ham til gengæld at gå igennem Elitedivisi-
onen som ubesejret på førstebrættet. 20 sejre og to 
uafgjorte. 
Den slags kan man ikke bruge til så meget, når først 
kampene på bordet er gået i gang. Men det afføder i 
sagens natur en vis respekt hos modstanderne, når de 
ved, at det hver eneste gang er det med risiko for ikke 
at komme til bordet igen, hvis man kikser. 
Johnny Hansen begyndte mod Sebastian Skøtt, der var 
DM-debutant, og det var samtidig noget så usædvanligt 
for 31-årige Johnny Hansen som en kamp mod en spil-
ler, der er yngre end ham selv. 
Bristol-spilleren svigtede da heller ikke tilliden og affær-
digede 18-årige Sebastian Skøtt i blot tre indgange, 
hvorefter det gik ud over Johnny Mogensen. Efter en 
streg i første indgang lukkede Johnny Hansen i anden 
gang med en serie på alle 800 point! 
Til sidst måtte fynboen dog bruge usædvanlige ti ind-
gange på at vinde over DM-debutanten Carsten Nie-
meier, der havde tabt begge sine første kampe. 
Derfor skulle kampen om andenpladsen afgøres mel-
lem Sebastian Skøtt og Johnny Mogensen, der havde en 
enkelt DM-slutrunde på bagen. Han deltog i DM i Fre-
dericia for 14 år siden. 
Det blev til en lidt overraskende sejr på 800 mod 538 i 
11 indgange til Sebastian Skøtt, som dermed allerede 
var sikret en flot DM-debut. 
 
Pulje 4: Brian K. Nielsen (BK Bristol – Odense), Per Jen-
sen (BK Frem – Kolding), Henrik Hansen (Taastrup BK), 
Frank Mundt Jensen (BK Sorana) 
En lidt tricky pulje, hvor Brian K. Nielsen og Per Jensen 
nok fremstod som favoritter, men hvor de to øvrige 
spillere sagtens kunne tænkes at blande sig. 
Brian K. Nielsen var på den i første runde mod Frank 
Mundt Jensen, hvor han måtte præstere en serie på 
638 point for at lukke for næsen af sjællænderen. 
Per Jensen vandt med besvær sin første kamp, men 
han kunne ikke rigtigt få spillet til at fungere i anden 
kamp mod Brian K. Nielsen, som derfor stod på fire po-

int efter de to første runder.  
Henrik Hansen vandt over Frank Mundt Jensen, men 
for at gå videre skulle Taastrup-spilleren helst have en 
sejr i sidste runde mod Brian K. Nielsen. 
Den fik han ikke, for Bristol-spilleren smækkede en ny 
stor serie ud – denne gang på 618 – og lukkede i femte 
indgang.   
Per Jensen fik samtidig gang i noget af det spil, han kan, 
i kampen mod Frank Mundt Jensen, og på den bag-
grund gik han videre som toer. 
 
Kvartfinaler: Johnny Hansen – Sebastian Skøtt, Henrik 
Søndergaard – Jan Mortensen, Kent R. Erichsen – Per 
Jensen, Brian K. Nielsen – Jan Szymula 
Kvartfinalerne var sammensat efter princippet om, at 
bedste etter skulle møde toeren med det laveste snit, 
næstbedste etter mødte så toeren med det næstlave-
ste snit – og så fremdeles. 
Der blev ikke kigget på, om spillerne havde mødt hinan-
den i indledende runde, og det betød, at Sebastian 
Skøtt igen skulle op mod Johnny Hansen. 
I den indledende pulje havde Sebastian Skøtt scoret 
beskedne 48 point. Denne gang blev det til 220, men 
facit var det samme. Johnny Hansen lukkede i tredje 
indgang og havde en højeste serie på 744. 
Henrik Søndergaard havde mødt Jan Mortensen i Kol-
ding i sidste års indledende puljespil, og det blev en 
kamp, som ingen af dem vil tænke tilbage på med sær-
lig stor glæde – heller ikke Jan Mortensen, selvom han 
ved den lejlighed vandt. En stor kamp blev det heller 
ikke denne gang, men Henrik Søndergaard fik sin revan-
che ved at vinde 800-482 i 11 indgange. 
De to sidste kvartfinaler var klubopgør, og den slags er 
altid lidt interessante, fordi de også rummer lidt intern 
prestige. Spændende blev det nu aldrig i nogle af de to 
kampe. Både Kent R. Erichsen og Brian K. Nielsen præ-
sterede serier på over 400, og selvom begge deres 
modstandere – i modsætning til dem selv – er tidligere 
danske mestre, så kom de aldrig for alvor i gang. 
 
Semifinaler: Johnny Hansen – Henrik Søndergaard, 
Kent R. Erichsen – Brian K. Nielsen 
Så var vi fremme ved søndagen og to semifinaler hos 
herrerne og to hos kvinderne. Der er seks billardborde i 
Skagen Billard Klubs  hovedlokale, og derfor var der 
plads til nogle tilskuere, der gerne ville tæt på begiven-
hederne – og en hel del flere i det tilstødende lokale 
med panorama-vinduer. Herfra var det også muligt for 
tilskuerne at udtrykke sig lidt mere højlydt. 
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Blandt tilskuerne i forlokalet så enkelte af dem lidt klat-
øjede ud. Lørdagens aftenfest havde tydeligvis krævet 
sin mand – og sin kvinde. 
Inde i spillelokalet mødtes Johnny Hansen og Henrik 
Søndergaard. Ved DM i Kolding sidste år havde Henrik 
Søndergaard slået Johnny Hansen ud med sejr i pulje-
spillets sidste kamp. Siden da havde de mødtes to gan-
ge i Elitedivisionen. I Sorø var kampen endt uafgjort, 
mens Johnny Hansen havde vundet på hjemmebanen i 
Odense. 
I Skagen kom Johnny Hansen bedst fra start med en 
serie på 452 point, hvorefter han brændte en langbal. 
Henrik Søndergaard svarede dog godt igen med en se-
rie på 354, der sluttede, da han sendte den røde i mid-
terhullet. 
Herefter lavede begge lidt mindre serier, og ved stillin-
gen 604 til Johnny mod 416 til Henrik skete der noget, 
der måske fik afgørende betydning. 
Johnny Hansen var kommet ud af position og endte 
med at brænde en bal, som efterfølgende blev sort til 
Henrik Søndergaard. 
Den sorte bal lykkedes det for Sorana-spilleren at udfø-
re via nakkebal i spidsen. Men dermed var problemer-
ne ikke forbi. Der lå en kvart, men for at ramme rød bal 
måtte Henrik Søndergaard støde med køen imellem 
keglerne. 
Her fik man et eksempel på, hvor komplekst et spil bil-
lard egentlig er. De nye klæder betyder jo, at ballerne 
har tendens til at blive større i forløbet, fordi de skrider 
hen ad bordet. Det skulle Henrik Søndergaard i dette 
tilfælde så i nogen grad opveje mod hvids placering tæt 
på banden. Hvid kommer kortere ud, når den ligger tæt 
på banden, end hvis den ligger længere ude på bordet, 
fordi den så kan at begynde at rotere, inden den ram-
mer første bande. 
Men så er der andre variabler, man også skal tage hen-
syn til ved udregningen. Spilles der med eller uden 
skævt? Hvor lige på rammer man den hvide? Med hvil-
ken fart stødes der? Stor fart betyder jo kortere forløb 
end ved mere tempereret stød. Desuden: Hvilken stød-
teknik har spilleren, der er ved bordet? Og hvilken stød-
karakter er overhovedet mulig, når man ligger og fæg-
ter med køen inde imellem keglerne? 
Det korte af det lange var, at Henrik Søndergaard lave-
de kvarten for kort, og selvom der ikke blev lukket i den 
efterfølgende indgang – Johnny brændte ved 160 point 
– så viste det sig, at der var for langt op for Henrik Søn-
dergaard. 
Johnny Hansen lavede de 36, han manglede, i femte 

indgang, og da stod Henrik Søndergaard på 446. Han 
måtte altså nøjes med bronze ligesom i 2013 og i 2006. 
Men Henrik Søndergaard har dog et mesterskab, for 
han vandt guld i 2011. 
Det har Brian K. Nielsen ikke. Det var nemlig ham, der 
var finalemodstanderen for tre år siden. 
Nu var han i semifinalen mod Kent R. Erichsen, der har 
haft styrken til at nå langt i en del år, men det var alli-
gevel første gang, han var gået videre fra puljespillet 
ved et DM. Koldingenseren havde altså aldrig før været 
i en DM-semifinale. 
Måske var det derfor, han kom lidt skidt fra start. Brian 
K. Nielsen var heller ikke helt overbevisende i starten, 
men han var den af de to, der først fik styr på spillet 
med en serie på 250 point. 
Østjyden svarede dog godt igen, og med en serie på 
346 kom han marginalt foran. 496 point i seks indgange 
mod Brian K. Nielsens 488 i fem. 
Bagefter scorede fynboen blot ti point, og herfra så 
Kent R. Erichsen sig ikke tilbage. Han lavede de reste-
rende 304 point i syvende indgang, og da Brian K. Niel-
sen efterfølgende kiksede udlægget, var sagen klar. 
 
Finale: Johnny Hansen – Kent R. Erichsen 
Det var første gang siden 2006, at ingen af finalens del-
tagere var fra Sjælland. Dengang vandt Johnny Hansen 
sit første danske mesterskab med en finalesejr over 
nordjyden Søren Sørensen. 
Umiddelbart var der da også mest, der talte for Johnny 
Hansen. Han havde været finalen fem gange før, vun-
det de tre, og så var han i øvrigt ubesejret i alle sæso-
nens 40 kampe. Fire af kampene havde været mod 
Kent R. Erichsen, som havde tabt alle de indbyrdes op-
gør. To af dem var i Elitedivisionens grundspil, og her 
havde Johnny Hansen lukket i første indgang både lør-
dag og søndag i Bristols kampe mod BK Frem. 
Men i DM-finalen lagde han ud med fire point og måtte 
gå fra bordet, da han kiksede en ikke helt let bal til rødt 
nede ved bundbanden. 
Kent R. Erichsen kom til bordet og scorede 208 point. 
Det gik galt på en underhånds-tværbal, som blev ramt 
for tyndt. Det bevirkede samtidig, at rød bal fik for me-
gen fart på og endte med at gå i keglerne. 
Johnny Hansen kom nu godt derudaf. Hele tiden med 
sin minimalistiske stil. Hverken rød eller hvid løb længe-
re end absolut nødvendigt. 
Ved 168 point havde Johnny Hansen en direktør. Samti-
dig lå den anden hvide bal lidt yderligt placeret – i nær-
heden af midterhullet. 
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Det er meget ulig Johnny Hansen at tage en chance, 
men netop denne langbal spiller han forholdsvis ofte 
for at samle de tre baller sammen omkring keglefeltet. 
Men sådan en langbal med langt til kort bande og af-
målt tempo har det med at åbne sig – navnlig på nye 
klæder.  Det var også, hvad der skete for Johnny Han-
sen. Langballen blev for stor, og Kent R. Erichsen kunne 
udbygge sit forspring. 
Denne gang blev serien på 202 point, hvorefter der ske-
te det, som populært kaldes ”klonk”. Det rette udtryk 
er butage – en dårlig kontakt, som bevirkede, at tvær-
ballen kiksede. 
Nu lå der en dobbeltstilling til Johnny Hansen, og den 
slags håndsrækninger skal man passe på med at give 
ham. Han tager normalt hele armen med. 
Det så da også sådan ud, men ved 250 point kiksede 
han en ikke alt for svær tværbal og afleverede et for-
nuftigt oplæg til Kent R. Erichsen, som nu stod med mu-
ligheden for guld. Men han manglede altså næsten 
halvdelen af distancen. 
BK Frem-spilleren havde en lille krise omkring de 30 
point og igen omkring de 200 point, men her havde han 
marginalerne på sin side, da de hvide på et tidspunkt 
klappede gunstigt sammen omkring salvopletten og gav 
ham en uventet direktør. 
At han så også havde selvtillid, demonstrerede han ved 
at udføre en langbal via blegt på et tidspunkt, hvor de 
hvide havde lagt sig på linje – med direktør bagefter. 
Ved 320 opstod den sidste krise. Den ene hvide havde 
lagt sig foran hjørnehullet, og det er noget af det, som 
topspillerne frygter mest af alt, fordi vejen fra hjørne-
hullet til keglerne er bordets længste og sværeste at 
beregne. 
Det løses ofte med rødt, og det var da også, hvad Kent 
R. Erichsen gjorde. På et tidspunkt spillede han en 
tværbal, hvor han tog rød med rundt på bordet over tre 
bander og ned til den hvide bal ved hjørnehullet. 
Carambolagen lykkedes, men gik hvid i hullet? Den var 
længe om at beslutte sig, men den måtte ned, og derfra 
var der ikke længere den store tvivl. De 394 point blev 
nået med en tværbal til sidst. 
Kent R. Erichsen kunne som den første jyske spiller si-
den 2009 – og den første nogensinde fra BK Frem – 
kåres til dansk mester i keglebillard for herrer. 
”Det er lidt vildt,” sagde han efter kampen. 
”Jeg tabte i finalen om mesterskabet i Region Vest til 
Johnny, og der jokede jeg med, at vi ville mødes i DM-
finalen, og så ville vi bytte plads. Det var han ikke helt 
med på, men nu var der faktisk det, der skete,” sagde 

Kent R. Erichsen, der har haft en god sæson. Han har 
været den tredjebedste på ranglisten for Elitedivisionen 
– kun overgået af Johnny Hansen og Ole Nymark, og 
dem slog han begge ved dette DM. 
”Ole og jeg har haft en god sæson, og han var forsva-
rende mester, så det betød meget for mig, at jeg slog 
ham ud. Så er der Johnny, som altid er god, og som jeg 
havde tabt til fire gange i denne sæson. Men jeg vandt 
så den vigtigste,” sagde Kent R. Erichsen, som gav en 
del af æren for sin fremgang til klubkammeraten Klaus 
Bay, der ofte fungerer som dommer ved DM-stævner. 
”Hver tirsdag har Klaus trænet mig på den måde, at han 
har stået og rejst kegler, mens jeg trænede. Jeg har 
været ”på” hele tiden – også selvom jeg brændte. På 
den måde har jeg lært at blive ved med at lave de store 
serier, sådan som Johnny kan. Klaus skal have en stor 
del af æren for min fremgang og mit mesterskab,” sag-
de Kent R. Erichsen. 
Johnny Hansen havde svært ved at glæde sig over sin 
sølvmedalje. 
”Jeg står og spiller fransk klovn og brænder en langbal 
og en tværbal, som jeg ikke må kikse. Den slags bliver 
straffet i en DM-finale,” sagde han og tilføjede: 
”Det er ikke godt nok ikke at være mentalt tilstede i en 
DM-finale!” 
 
Kvinder: 
Pulje 1: Marianne Mortensen (ASK – Aarhus), Pia Thybo 
(BK Keglen – Høng), Annie Clausen (Taastrup BK), Laila 
Knudsen (Taars BK) 
Marianne Mortensen havde lidt problemer med Laila 
Knudsen i første kamp, men i de to næste kampe var 
der ingen slinger i valsen, og den forsvarende mester 
blev en klar nummer et i puljen. 
Pia Thybo måtte også slide i det mod Laila Knudsen, 
men sjællænderen tog trods alt en kneben sejr mod 
nordjyden. Det blev afgørende for andenpladsen, for 
Annie Clausen tabte alle sine kampe og havde alt i alt 
ikke sin bedste turnering. 
 
Pulje 2: Susanne M. Vennersdorf (Viborg BK), Charlotte 
Koefoed (Vordingborg BC), Marianne Andersen (Vejby 
BK), Heidi Wiendahl (Vejby BK) 
Susanne M. Vennersdorf – der tidligere gik under nav-
net Susanne M. Sørensen – var ude i en lang kamp mod 
Charlotte Koefoed, men hun endte med at trække det 
længste strå. 
Marianne Andersen vandt samtidig det interne Vejby-
opgør, men hun måtte derefter se sig slået af Susanne 
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M. Vennersdorf.  
Da Charlotte Koefoed slog Heidi Wiendahl, stod det 
klart inden sidste runde, at Susanne M. Vennersdorf 
var gået videre, mens Heidi Wiendahl var slået ud. 
Den afgørende kamp om andenpladsen stod mellem 
Charlotte Koefoed og Marianne Andersen, og den end-
te med forholdsvis klar sejr til Vordingborg-spilleren. 
Semifinaler: Marianne Mortensen – Pia Thybo, Susanne 
M. Vennersdorf – Charlotte Koefoed 
Også hos kvinderne spilles der med bedste etter mod 
toeren med det laveste snit i første kamp i knockoutfa-
sen. 
Det betød, at Pia Thybo skulle op mod Marianne Mor-
tensen igen, og denne gang kom Pia Thybo bedst fra 
start. Takket være bl.a. en serie på 134 point var stillin-
gen i fem indgange 190-8 i sjællænderens favør. 
Selve Pia Thybos spil var også bedre end tidligere set. 
Det gjaldt ikke mindst positionsspillet. 
Senere kom der yderligere en serie på 80 point, hvor 
stillingen var 290 mod 118 i syv indgange. Nu begyndte 
Marianne Mortensen imidlertid at røre på sig. Med 
bl.a. en serie på 122 lykkedes det aarhusianeren at 
komme op på 422 mod 382 i 15 indgange. 
Men Pia Thybo havde fået en stor fisk på krogen, og 
hun var ikke indstillet på at give slip. 
Med en serie på 54 fulgt op af endnu én på 56 point, 
manglede Pia Thybo nu blot otte point for at sikre sig 
minimum omkamp. 
Men i billard skal man udnytte chancen, mens man har 
den, og positionen ved 492 var svær. I den efterfølgen-
de indgang lykkedes det for Pia Thybo at dreje en dob-
belt-langbal ind til en enkelt kegle, men noget for-
nuftigt oplæg var der ikke, og hun kiksede igen. Fra sto-
len kunne hun så se Marianne Mortensen demonstrere 
stor rutine i netop at udnytte chancen, mens man har 
den. Pia Thybo måtte se sig slået med sølle seks point. 
Den anden kamp startede noget mere lige, og selvom 
Susanne M. Vennersdorf lagde afstand med en serie på 
110, svarede Charlotte Koefoed godt igen med en serie 
på 90, der endda bragte hende en lille smule foran i 
partiet. 
I længden kunne hun dog ikke forhindre nordjyden i at 
løbe fra sig. Efter den mindre heldige første kamp mod 
netop Charlotte Koefoed var spillet blevet bedre og 
bedre for Susanne M. Vennersdorf, og den tendens 
fortsatte. 
I semifinalen lukkede Viborg-spilleren ligesom Marian-
ne Mortensen i 18. indgang. På dette tidspunkt stod 
Charlotte Koefoed på 310 point, og hun havde efterstø-

det. 190 point er en del, men Charlotte Koefoed gav det 
en chance og rundede de 100 point. Måske kunne hun 
opnå omkamp. 
Ved 148 gik det alligevel galt. De to hvide havde lagt sig 
på linje, og Charlotte Koefoed forsøgte at lave rødt via 
nakkebal i lang bande. Men den røde kom for langt ud 
af banden og ramte kun den bageste af de to hvide bal-
ler. 
Finale: Marianne Mortensen – Susanne M. Vennersdorf 
Det endte med andre ord som så ofte før med finale 
mellem disse to spillere, der kender hinanden så godt. 
Det var syvende gang i træk, at de to spillere stod over 
for hinanden i DM-finalen. Efter sejre i 2008 og 2009 til 
Susanne havde Marianne vundet de seneste fire på 
stribe. 
Susanne M. Vennersdorf lagde ud, og det var et skrapt 
udlæg. 168 point med bl.a. en svær nakkebal under-
vejs. 
Men Marianne Mortensen ville ikke stå tilbage for sin 
modstander. 250 point scorede den forsvarende me-
ster, inden hun kiksede en svær medløbskvart. 
Så var der pause efter første indgang i kvindernes semi-
finale! 
Det var noget af en start, og måske stod Jeannette Jen-
sens rekord fra 2006 for fald. Den gang lukkede hun i 
otte indgange til de 500 point – et gennemsnit på 
62,50. 
Sådan kom det nu ikke til at gå, men niveauet var frem-
deles ganske højt. 
I fjerde indgang scorede Susanne M. Vennersdorf 86 
point og fik dermed reduceret til 270 mod 300 point. 
Derefter fulgte nogle småserier, og Marianne Morten-
sen udbyggede så småt sin føring. 
I tiende indgang var stillingen 426 til Marianne mod 
Susannes 334, men så lykkedes det for hende at skrue 
en serie sammen på 88 point, så der næsten var dødt 
løb. 
Marianne måtte nøjes med to point i den efterfølgende 
indgang, og da Susanne fortsat havde momentum, luk-
kede hun af med de 78 point, hun manglede. Den afgø-
rende bal var til rødt. 
Der var dog efterstød, og Marianne skulle score 74 po-
int. Ved 36 var hun imidlertid kommet ud i tovene. Hun 
endte med at forsøge at spille en svær kvart, der blev 
for stor. Tronskiftet var en realitet, selvom Marianne 
Mortensen havde lavet halvdelen af de 500 point i før-
ste indgang. 
”Jeg skulle have lavet den anden halvdel i anden ind-
gang,” sagde hun med et lille smil bagefter. 
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DM på toppen 

”Jeg må sige tillykke til Susanne. Hun spillede godt. Det 
var velfortjent,” sagde Marianne Mortensen. 
Susanne M. Sørensen havde til finalen hævet sit spil og 
sit snit endnu en gang. 500 point i 12 indgange er et 
snit på 41,66, og dermed klart over spillet i puljen, der 
gav et totalsnit på 17,64. 
”Jeg har spillet mig op i løbet af turneringen. Jeg var 
meget træt i fredags, for jeg har to problemer. Jeg har 
både sklerose og grøn stær. I dag er vejret fint, og det 
er godt for mit helbred,” sagde Susanne M. Sørensen, 
der deltog ved et DM for 30. gang. Hun har vundet de 
14, mens Marianne Mortensen har 16 guldmedaljer. 
”Det var kun i 1990 i Rødovre, jeg ikke var med. Ellers 
har jeg spillet med ved DM i mange år i træk,” som Su-
sanne M. Vennersdorf sagde. 
”Jeg regnede ikke med at vinde i år, men jeg håbede 
selvfølgelig på det. Da Marianne lagde ud med 250, var 
jeg da under pres, men jeg havde jo også selv lagt godt 
ud. Jeg blev ved med at tro på sagen. Og det skal man 
også. Jeg spillede min chance.” 
For Susanne M. Vennersdorf var det noget særligt at 
have generobret DM-titlen i Skagen. 
”Ja, for jeg er jo nordjyde. Dengang jeg spillede i Taars 
og i Sindal, kom jeg her en del. Det er måske ikke lige-
frem på hjemmebane, men det er tæt på,” smilede 
guldvinderen. 
Så gik hun ud i solskinsvejret og nød Skagens-lyset sam-
men med skagboerne og en hel del billard-spillere fra 
nær og fjern. 
Den søndag var der ikke koldt på toppen. Og for Su-

sanne og Kent var udsigten storslået. 
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Ingen over og ingen på siden af Tonny Carlsen 
Af Niels O. Hansen 
 
En magtdemonstration. Anderledes kan det ikke beskri-
ves. 
Ikke alene vandt Tonny Carlsen det danske mesterskab 
igen. Han fejede faktisk også gulv med sine modstande-
re. 
Ikke en af modstanderne nåede bare 40 point ud af de 
50 mulige, og den 49-åriges total-gennemsnit blev så 
fint som 1,530. En meget værdig dansk mester. 
15 andre havde chancen for mesterskabet i denne lan-
ge weekend i Vejle Billard Klubs lokaler. Nogle havde 
kvalificeret sig via dansk grand prix, som der er otte 
afdelinger af om året. Andre havde spillet semifinale-
puljer, og endelig havde DDBU nogle wild cards, som 
unionen alligevel ikke ønskede at gøre brug af, da det 
kom til stykket. 
Det har der været megen debat om i løbet af sæsonen, 
og en ting står helt klart: Fremover skal der være klare 
linjer fra start af, hvordan kvalifikationen til DM fore-
går! 
Når det er sagt, må det også konstateres, at der var tale 
om et af de stærkeste felter i årevis. Fem af deltagerne 
havde tidligere vundet det danske mesterskab, og de 
repræsenterede tilsammen 15 danske mesterskaber. Så 
det borgede for kvaliteten, da det første udlæg blev 
taget fredag formiddag. 
 
Pulje 1: Thomas Andersen (Vejle BK), Brian Knudsen 
(Fredericia BK), Tommy Magnussen (BK Bristol – Oden-
se), Michael Toudahl (Vejle BK) 
Hård pulje med sidste års sølvvinder, forrige års me-
ster, denne sæsons regionsmester for Vest – og så Mi-
chael Toudahl, hvor beskrivelsen ”farlig for enhver” 
virkelig kommer til sin rette. 
Men Michael Toudahl kunne trods fordel af hjemmeba-
ne ikke rigtigt få spillet til at glide. Han tabte alle sine 
kampe – mod Tommy Magnussen dog kun med et en-
kelt point. 
Brian Knudsen lagde hårdt ud mod Tommy Magnussen, 
som han affærdigede ved at lave de 50 point i 24 ind-
gange. Derefter måtte han imidlertid se sig slået af Tho-
mas Andersen med 46-50, og da Thomas Andersen og-
så vandt over Tommy Magnussen i sidste kamp med 50
-43, var sagen klar. Thomas Andersen blev puljevinder 
og Brian Knudsen toer. 
 

Pulje 2: Lars Dunch (BK Grøndal), Poul Bjerring (BK Bri-
stol – Odense), Jacob Haack-Sørensen (BK Grøndal), 
Allan Schrøder (BK Bristol – Odense) 
Heller ikke en pulje for børn, for den indeholdt en tidli-
gere firedobbelt dansk mester (Jacob Haack-Sørensen) 
og så tre spillere, der har det til fælles, at de tidligere 
har vundet DM-sølv én gang. 
Klubkammeraterne skulle starte mod hinanden, og her 
var Lars Dunch flyvende mod Jacob Haack-Sørensen 
med et gennemsnit på 2,000. 
Poul Bjerring lagde også godt ud og vandt over Allan 
Schrøder. Dernæst vandt han så også over Lars Dunch, 
der i denne kamp nærmest var en skygge af sig selv. 
Samtidig tabte Allan Schrøder sin anden kamp med 42-
50 til Jacob Haack-Sørensen. 
I sidste runde spillede Lars Dunch og Allan Schrøder 
uafgjort. Det resultat var skidt for begge parter, for 
samtidig vandt Jacob Haack-Sørensen ret klart over 
Poul Bjerring, selvom feltets ældste deltager undervejs 
præsterede en serie på 11. Dermed blev Jacob Haack-
Sørensen puljevinder foran netop Poul Bjerring. 
 
 Pulje 3: Tonny Carlsen (BK Grøndal), Michael Lohse (BK 
Grøndal), Allan ”Lys” Jensen (Næstved BK), Martin Ole-
sen (Vejle BK) 
Michael Lohse skulle begynde sit titelforsvar mod Ton-
ny Carlsen, og her havde den forsvarende mester ikke 
så meget at stille op. Tonny Carlsen lukkede til de 50 
point i de 32 indgange og lavede undervejs en serie på 
12 point. 
Tonny Carlsen fortsatte den fine stil ved at sætte såvel 
Allan ”Lys” Jensen som Martin Olesen til vægs i 30 ind-
gange, mens Michael Lohse tabte til dem begge. Tre 
nederlag, et gennemsnit på 0,837 og en største serie på 
4 i tre kampe er nok i underkanten for en regerende 
mester, men som Michael Lohse skrev på det sociale 
netværk, Facebook: 
”I år var der hverken det mentale, helbredsmæssige og 
ej heller spillemæssige overskud, desværre. MEN MEN 
det positive ved dette er, at det sætter tingene lidt i 
perspektiv og skaber stof til eftertanke. Så jeg holder 
fast i den positive tankegang og fokuserer på ALT det 
fantastiske ved livet (billard er kun et spil)”. 
Afgørende for kampen om andenpladsen efter Tonny 
Carlsen blev det derfor, at lyse Allan i sin første kamp 
mod Martin Olesen havde vundet 50-34. 
 
Pulje 4: Allan Keith (Vejle BK), Brian Zola Hansen 
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(Albertslund BC), Carsten Hjøllund (KBK/BNV), Jan Clau-
sen (Fredericia BK) 
Det var umiddelbart vurderet den svagest besatte af de 
fire puljer. Til gengæld var spændingen stor – i hvert 
fald om andenpladsen. 
Førstepladsen gik til Brian Zola Hansen, som vandt alle 
sine kampe, og i den mellemste af dem – mod Allan 
Keith – viste han flot spil med bl.a. en serie på 12. 
I anden runde spillede første rundes to tabere, Jan 
Clausen og Carsten Hjøllund, også mod hinanden, og 
her vandt Jan Clausen med mindst mulige margin – 50-
49. 
Men ingen af de to gik videre, for i sidste runde spillede 
Carsten Hjøllund uafgjort mod Allan Keith, som dermed 
tog andenpladsen. KBK/BNV-spilleren ville være gået 
videre med sejr p.g.a. højeste gennemsnit. 
 
Kvartfinaler: Tonny Carlsen – Allan Keith, Thomas An-
dersen – Brian Knudsen, Jacob Haack-Sørensen – Allan 
”Lys” Jensen, Brian Zola Hansen – Poul Bjerring 
Kvartfinalerne var sammensat efter princippet om, at 
bedste etter skulle møde toeren med det laveste total-
snit, den næstbedste etter skulle møde toeren med det 
næstlaveste totalsnit og så fremdeles. 
Tonny Carlsen spillede her sin snitmæssigt dårligste 
kamp ved dette DM, men når dette snit var på 1,190, så 
var det jo heller ikke så ringe endda. Det var i hvert fald 
al rigeligt til at vinde over værtsklubbens eneste tilba-
geværende spiller. 
Thomas Andersen mod Brian Knudsen havde potentia-
let til at blive en knaldkamp, og det levede Brian Knud-
sen op til. Det samme kunne man ikke sige om mod-
standeren, som blev udraderet. 
Jacob Haack-Sørensen og Brian Zola Hansen vandt beg-
ge forholdsvis klart, og dermed kunne der om sønda-
gen gøres klar til et par rigtig gode semifinaler. 
 
Semifinaler: Tonny Carlsen – Brian Knudsen, Jacob 
Haack-Sørensen – Brian Zola Hansen 
Vejle Billard Klubs lokale er indrettet med et plateau i 
midten, så det er muligt at overskue de fire carambole-
borde. Der var samtidig pladser i keglelokalet ved siden 
af, der har panoramavinduer. Så tilskuerforholdene er 
gode. Eneste minus er, at der kan blive temmelig varmt 
for både tilskuere og ikke mindst for spillerne. 
Det er imidlertid ens for alle, og at dømme ud fra spillet 
i de to semifinaler, generede varmen dem ikke vold-
somt. 
De fire semifinalister har alle tidligere vundet DM, og 

en klar favorit var der egentlig ikke. Tonny Carlsen hav-
de været den mest konstante i præstationerne, men to 
gange Brian havde til gengæld været oppe at ringe med 
deres spil i enkelte kampe. Solide Jacob Haack-
Sørensen kunne også sagtens tage guldet. Det var vir-
kelig et spørgsmål om, hvem der ramte dagen. 
Kampen mellem jyske Tonny Carlsen fra københavner-
klubben Grøndal og københavnske Brian Knudsen fra 
jyske Fredericia begyndte ret lige. Begge spillere stod 
på otte point i otte indgange. 
Herefter kiksede Brian Knudsen imidlertid et par baller, 
som ikke var de allersværeste. Det udnyttede Tonny 
Carlsen, som med serier på fire og tre skabte afstand og 
erobrede initiativet i kampen. 
Nu blev det pludselig meget svært for Brian Knudsen at 
score, og da spillerne nåede til halvtids-pausen var stil-
lingen 25-11 i 19 indgange. 
Når man er bagud med 14 point mod en kapacitet som 
Tonny Carlsen, skal der præsteres noget ekstraordi-
nært. Er der én, der kan, så er det normalt Brian Knud-
sen, men efter pausen sled han stadigvæk med sit spil. 
Ved stillingen 32-17 lykkedes det for ham at reducere 
forspringet med en serie på fire point. Måske kunne 
han alligevel nå op. 
Tonny Carlsen holdt ham imidlertid på god afstand, og 
da Grøndal-spilleren ved stillingen 41-25 scorede kam-
pens største serie på seks point, var det reelt kun et 
spørgsmål om tid og om sejrens størrelse. 
Det sluttede 50-29 i 34 indgange. 
Der var mere spænding om udfaldet i den anden semi-
finale. 
Her kom Jacob Haack-Sørensen lidt skidt fra start, men 
så kom han takket være en serie på syv point alligevel 
op på 8-9 og senere på 12-14. 
Nu var det så Brian Zola Hansens tur til at score syv po-
int, men Jacob Haack-Sørensen svarede igen med en 
sekser. Spændingen var intakt, men det virkede trods 
alt som om, Brian Zola Hansen havde fat i den lange 
ende. Og han kunne da også gå til pausen med en fø-
ring på 25-18 i 17 indgange. 
For mere jævne spillere er et forspring på syv point en 
ret klar føring, men det er det ikke på dette niveau. Det 
kan hurtigt sættes til, og det var da også, hvad der ske-
te for Brian Zola Hansen. Ved stillingen 23-26 scorede 
Jacob Haack-Sørensen yderligere fire point og kom for 
første gang siden første indgang foran i partiet. 
Brian Zola Hansen præsterede imidlertid endnu en se-
rie på syv point – kun for igen at se modstanderen nå 
næsten op på siden af ham. Stillingen var 36-35 i Zolas 
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favør i 27 indgange. 
Herefter lagde Brian Zola Hansen igen lidt afstand ved 
at score en serie på fire point, og nu begyndte margina-
lerne at være lidt imod Jacob Haack-Sørensen. Bal-
typer, der tidligere i partiet lige fik fat, endte nu lige 
ved siden af. På den baggrund måtte han se sin mod-
stander løbe fra sig. 
Ved stillingen 39-47 lavede Brian Zola Hansen et lille 
horn. Det udnyttede han til at lukke forestillingen med 
yderligere to point i 35. indgang. Finalepladsen var 
hjemme for Albertslund-spilleren. 
Finale: Tonny Carlsen – Brian Zola Hansen 
Tonny Carlsen vandt trilningen og valgte som langt de 
fleste at tage udlægget selv. Udlægget er ikke så stor 
en fordel i 3-bande til distance, som det er i sæt-spil, 
fordi modstanderen har efterstød, og fordi 50 trods alt 
er så lang en distance, at det er noget nær umuligt at 
lægge altafgørende afstand til modstanderen på udlæg-
get. 
Men kan man komme godt fra start, kan man trods alt 
sætte modstanderen under et vist pres. 
Det var præcis, hvad der skete. Tonny Carlsen lagde ud 
med fire point, og da Brian Zola Hansen ikke scorede på 
det svære oplæg, scorede Grøndal-spilleren yderligere 
seks point. 
10-0 er en solid føring i 3-bande, men på eliteniveau er 
det slet ikke uoverkommeligt at indhente modstande-
ren, selvom man hurtigt kommer bagud med ti. 
Det lykkedes også for Brian Zola Hansen – næsten da. 
Han kom op på 9-11 i syv indgange, men derefter trak 
Tonny Carlsen igen fra. 
Han scorede selv og dækkede af, og derved tvang han 
Brian Zola Hansen til at give åbninger. Når Brian Zola 
Hansen havde chancen, scorede han også mere end én 
ad gangen, men han kunne ikke lukke hullet. 
Tonny Carlsen optrådte i denne fase af kampen med 
stor selvtillid. Han scorede på de kvarter, han fik af 
modstanderen. Men han scorede også på forbander, på 
baller på tværs og på langs. Han er svær at have med at 
gøre, når han er i det humør, og han kunne gå til pau-
sen med en føring på 29-16 i 13 indgange. 
Efter pausen holdt Tonny Carlsen fat i det trods alt ret 
klare forspring, han havde opbygget. Brian Zola Hansen 
forsøgte at komme igen, og han fik også scoret serier. 
Men den store serie, der måske kunne have truet og 
rystet modstanderen, kom aldrig. 
Bagud 25-37 begyndte det også at blive et problem at 
score mere end en enkelt i serierne, og så ved man næ-
sten godt, hvad klokken har slået. 

Det store dilemma for den, der er bagud, er, at man er 
nødt til at score. Render begge spillere rundt og laver 
ingenting, er det så afgjort en fordel for den, der fører. 
Men hvis begge parter scorer, er det næsten endnu 
værre for spilleren, der er bagud. Afstanden er den 
samme – eller næsten den samme – og spilleren, der er 
foran, er bare kommet tættere på målet. 
Ved stillingen 30-44 var det sidste udkald for Brian Zola 
Hansen. Han scorede fire point, men så afleverede han 
en skolebal til Tonny Carlsen, der sagde tak som byder. 
Stillingen blev 48-31 i 27 indgange, og her lukkede Ton-
ny Carlsen så med de to, han manglede. Lukkeballen 
var en af de baller, der sendes på tværs med løbe-
skævt, og som så skal ramme tredje bal nede fra bund-
banden via opbakningen. 
19 point er uoverkommeligt at score på efterstødet, og 
det blev da også kun til et enkelt af slagsen for Brian 
Zola Hansen. 
Han havde været op mod en bedre spiller, og det aner-
kendte han da også bagefter. 
”Tonny spillede godt – ingen tvivl om det. Men han fik 
det også for let,” sagde Brian Zola Hansen. 
”Når man taber med 18, er man ikke tæt på. Og man 
kan ikke give bordet skylden, selvom det var mig, der 
skulle skifte bord til finalen. Jeg sled lidt med at finde 
mig til rette på det,” tilføjede han. 
”Selvom mit snit ikke er dårligt, så får jeg aldrig det 
flow i mit spil, som jeg skal have. Jeg er meget skuffet 
over min indsats.” 
Det var Tonny Carlsen i sagens natur ikke. 
”Det kørte godt. Jeg får ret hurtigt lagt til luft til Brian i 
finalen, og han får nogle svære indgangsballer. Men 
selvom jeg fører med 15-17 point, så føler jeg mig ikke 
på noget tidspunkt helt sikker. Han er en utrolig dygtig 
spiller, og han kan sagtens lave ti eller flere, og så er 
det ikke godt at vide, hvad der sker,” sagde Tonny Carl-
sen, der også har vundet DM for hold med Grøndal. 
”Det har været en super-sæson indtil videre. Sammen 
med Michael Lohse gik det jo også godt i Viersen,” sag-
de Tonny Carlsen med henvisning til VM for to-mands-
hold i Tyskland, hvor Danmark nåede kvartfinalen og 
måtte se sig slået marginalt af Tyrkiet. 
Nu venter ikke mindst Europa Cup i 3-bande carambole 
med BK Grøndal, der har trukket hjemmebane mod 
bl.a. franske Agipi, der spiller med verdensstjernerne 
Frédéric Caudron (Belgien) og Marco Zanetti (Italien). 
Den slags var der ikke tid til at tænke på den søndag i 
Vejle, hvor Tonny Carlsen efter en indsats på et stabilt 
højt niveau for syvende gang kunne lade sig hylde som 
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dansk mester. Det er lige så mange som Dion Nelin og den 
afdøde Søren Søgaard. Kun Peter Thøgersen har endnu 
flere DM i 3-bande carambole – nemlig otte. 
”Mit spil var netop meget stabilt her i weekenden. Jeg sy-
nes godt, jeg kan tillade mig at sige, det var fortjent,” sag-
de Tonny Carlsen. 
Det var der ikke to meninger om! 
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Jesper Nielsen og Rene Bak mødtes endnu engang i en 
finale i år. Denne gang var det Rene der trak sig sejer-
rigt ud af det opgør, og får dermed titlen, og adgang til 
DM 8-ball 11.-12. maj i Aarhus. Bronze gik til Mathias 
Spanggaard og Lars Olesen. På ranglisten fører Jesper 
Nielsen dog fortsat, men med 200 point mindre end 
før, og der er et par nye spillere i top5.  

Aarhus Pool & Billard Klub lagde borde til tredje afde-

ling af 2014 Lucasi Hybrid Elite Pool Tour, som var i di-

sciplinen Straight Pool. Og bordene skulle vise sig at 

give alle spillere store udfordringer, især midterhuller-

ne er sværere end noget andet bord i Danmark. 

Men Andreas Madsen var skarp, og især kvartfinalen 

var imponerende, med en serie på 83, som under disse 

forhold er absolut klasse. 

En anden spiller der igennem hele foråret har vist sta-

bilt spil, er Daniel Kandi. Og for tredje EPT i træk var 

han i finalen. 

Tredjepladserne gik til Kasper Kristoffersen og Jesper 

Schmidt. 

DM for juniorer i 8 og 9 ball 
 
DM afvikles i Herlev Pool Club i weekenden den 3. og 4. 
maj. 
 
Der er tilmeldt 12 spillere til 8-ball lørdag og 16 spillere 
til 9-ball om søndagen 
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Resultater Landsfinale individuel lørdag den 5. april 
2014  
Arrangør: DDBU/Ungdomsringen   
Drenge 1   
Nr. Navn   Klub 
1 Niklas   Herlev 
2 Jonas   Ådalsparkens 
3 Casper Clasen  Hellerup Fritidscenter 
3  Anders J   Hjerting klubben 

 

Pige 1 

Nr. Navn   Klub 

1 Marwa   Ådalsparkens  

2 Nurcan   Tværmarksvej 

3 Sofie   Klub Eskild 

3  Mathilde  Klub Fri 

 

Drenge 2 

Nr. Navn   Klub 

1 Nicolai   Klub 87 "Grotten" 

2 Søren   Klub 87 "Grotten" 

3 Fikret   Klub Ringgården 

3 Nikolaj    TK UNGDOMSGÅRD 
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Resultater Landsfinale Hold søndag den 6. april 2014

  

Drenge 1 

Nr.   Klub 

1   Herlev 

2   Hellerup Fr. 1 

3   Gadstrup 1 

3    Klub fri  

 

Pige 1 

Nr.   Klub 

1   Tværmarksvej 

2   Furesøgård 1 

3   Danalund 

3   Grønhøjgård 1 

 

Drenge 2 

Nr.   Klub 

1   Klub 87  

2   Højene  

3    Furesøgård  

 

Pige 2 

Nr.   Klub 

1   Furesøgård 

Vinderne i de individuelle rækker 
Niklas, Marwa og Nikolai 
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For 11. gang blev det Rune Kampe der løb med titlen 

som Danmarksmester. Han fik dog kamp til stregen af 

Daniel Kandi. 

I påsken blev der afholdt DM i snooker på Frederiksberg 

i Copenhagen Pool & Snooker House. 32 havde tilmeldt 

sig DM i elite, og samtidig blev der også afholdt U21 DM 

og kvinde DM. Med de mange borde til rådighed i Co-

penhagen Pool & Snooker House kunne vi afprøve et 

nyt format så vi kunne få så mange snookerkampe som 

muligt. Samtlige 32 spillere var med i indledende runde 

som blev afviklet torsdag og fredag i 4 8-mands puljer. 

De fire bedste fra hver pulje gik videre til finalerunden 

som blev afviklet i enkelt knock-out lørdag og søndag. 

Et af højdepunkterne fra indledende runde var den 

blot 12-årige Gustav Kjær Raffenberg der lavede et 

flot break på 65 i sin kamp mod Willy Mikaelsen. 

Til trods for det nye format var der ingen overraskel-

ser blandt de fire sidste: Rune Kampe, Daniel Kandi, 

Allan Norvark og Danny Eriksen fik alle spillet sig i 

semfinalerne. 

Det blev Rune Kampe og Daniel Kandi der mødtes i 

finalen. Dette udviklede sig til en meget spændende 

finale, og den gik fortjent ud i afgørende frame. Beg-

ge spillere leverede safe-spil af høj kvalitet, og det var 

tydeligt at mærke at begge spillere var pressede og 

ikke turde tage store chancer. Efter lang tids safe-spil 

på gul lykkedes det Rune Kampe at få fremprovoke-

ret en fejl fra Daniel Kandi, og Rune Kampe kunne flot 

rydde farverne og tage titlen som Danmarksmester 

for 11. gang. 

Vi var så heldige at få den legendariske snookerkom-

mentator Henrik Kaj Hansen til at kommentere kam-

pen, som blev vist live her på snooker.dk. Hele kam-

pen kan ses, med kommentatorspor, på youtube: 

I U21 DM var det favoritten Kasper Larsen der mødte 

talentet Gustav Kjær Raffenberg i finalen. Denne 

kamp tog Kasper på rutinen og kunne med en sejr på 

2-0 tage titlen som U21 Danmarksmester. Tredjeplad-

sen gik til Casper Suaning Jørgensen. 

Kvindernes DM finale stod imellem Tam Dan Thach 

og Lise Larsen. Her var det Tam Dan Thach der trak 

det længste strå og vandt finalen 2-0. 
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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 
 
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 
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Nyhedsbrev fra DDBU  
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Nyhedsbrev fra DDBU  
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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  


