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April 2015 Nummer 4 

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 

DDBU søger klubber  
Kunne du/din/jeres klub tænke sig at høre mere om/være med i  

dette projekt/udviklingsforløb 
”Projekt + 10” 

 
 

Projekt + 10 er et udviklingsforløb der strækker sig over kalenderåret 2015.  
I korte træk kan det beskrives på følgende måde 

Skaf 10 nye medlemmer til din/jeres forening 
 
Formål:   At styrke udviklingen/medlemstallet i de danske billardklubber 
     
Ide:    Klubberne tilbydes en pakke indeholdende følgende:  

Besøg af Udviklingskonsulent 
Kurset ”Klubbens årsplan” eller ”Rekruttering og fastholdelse” 
Ideer til hvervning af nye medlemmer 
Pressemeddelelser 
Plakater 
Foldere 
Roll-ups 
Opfølgning/evaluering 
 

 
Hvad skal du/I gøre?  Tage en beslutning i jeres bestyrelse!!??  Vil/Vil ikke 
    Hvis vil 
    Kontakt Udviklingskonsulenten for et besøg 
 
    Der kan i sæsonen deltage 5 klubber i projektet. 
 
    Ringe heller i dag end i morgen. Der bliver rift om tilbuddet 
 
    Kontakt: 
    Niels  
    Tlf. 24250633 
    E-mail: nuchel@ddbu.dk 
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Menigmands opfattelse af billard, skydning og skak er, 
at det mere er en hobby end en decideret sport. 
Medlemstallene i de tre idrætsgrene hører til i den lave 
ende, samtidig med at hovedparten af medlemmerne 
er oppe i årene. 
Foreningerne skriger på nyt ungt blod og er kommet på 
banen i forbindelse med indførslen af den nye 
skolereform. 
På Aarupskolen har vi indgået samarbejde med Aarup 
Billardklub og Vissenbjerg Skytteforening. 
Skoleskak er vi så småt ved at løbe i gang via lokale 
kræfter på skolen. 
Endvidere er der på tegnebrætsniveau gang i indleden-
de manøvrer med kortspil-læs bridge. 
 
Vi ser selvfølgelig gerne at vores elever har et aktivt 
fritidsliv, hvilket lokale foreninger er en garant for. 
Men vi ser også de mange potentialer de knapt så ud-
bredte discipliner indeholder. 
 
Potentialer der kan være midlet til at vores elever op-
når endnu bedre muligheder for at blive så dygtige de 
kan. 
 
Billard, skydning og skoleskak er tre læringsaktiviteter i 
den understøttende undervisning hvor eleverne 
Bliver inspireret, motiveret og engageret 
Lærer på en sjov og anderledes måde 
Kombinerer leg og læring 
 
Hvad kan billard, skydning og skoleskak understøtte 
med i skolen? 
 
Skoleskak kan understøtte udviklingen af elevernes 
koncentration og deres evne til at tænke logisk og 
strategisk fremad på en sjov og anderledes måde. 
 
Billard kan understøtte elevernes koordination og mo-
torik. Taktik og strategi er en stor del af spillet, hvor 
kommende stød skal tænkes fremadrettet. Intellektuelt 
er ingredienser som fart, vinkler, diagonaler 
håndgribelige størrelser fra matematikkens og fysikens 
verden. 
 
Skydning kan understøtte eleverne i at opøve en su-
perskarp koncentration, hvor man kan abstrahere fra 
forstyrrende indtryk omkring sig, ligesom man også skal 

have en god tålmodighed og udvise en høj grad af 
ansvarlighed. 
 
Kortspil: 
l det efterfølgende oplistes endnu flere af idrætsgrene-
nes egenskaber, som eleverne også i høj kan drage 
nytte af i de boglige fag og i andre sammenhænge i sko-
len, 
Aktiviteterne er ikke målet i sig selv, men midlerne til at 

nå målet. 

Plan for aktiv deltagelse skoleåret 2014/2015 & 
2015/2016 
Billard: På tre kursusdage gennemgår otte junioridræts-
ledere kursus i billard, med henblik på at undervise 
7. - 8. -9. årgang i januar l februar måned.  
Overbygningseleverne får hver en dag i billardklubben. 
 

Derfor nichesport på Aarupskolen 

Nyhedsbrev fra DDBU 
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Derfor nichesport på Aarupskolen artikel fra Dansk Skoleidræt 

Nyhedsbrev fra DDBU 

Junioridrætsledere bygger bro mellem skole og for-
eninger 
 
Den nye skolereform betyder, at skolerne i højere 
grad skal inddrage det lokale idræts-, kultur- og for-
eningsliv i undervisningen. På Aarupskolen i Assens 
Kommune har man gennem Dansk Skoleidræt og DIFs 
junioridrætslederuddannelse fået succes med den ty-
pe samarbejder - bl.a. med Aarup Billardklub.  
 
Den tirsdag, hvor Idræt i skolen besøger Aarup Billard-
klub, er tingene noget anderledes, end de plejer at væ-
re. Klubben, der ellers kun har meget få ungdomsspille-
re, har i dag flere unge drenge ved hvert eneste bord i 
træningslokalet. Der stødes med stor koncentration 
efter keglerne på den grønne dug. Der bliver lagt taktik 
og snakket strategi for det næste stød, mens snakken 
også går livligt om andre emner. 
 
Valgfag i samarbejde med foreninger 
Klubben har inviteret otte elever fra 7. klasse på 
Aarupskolen indenfor. De er fra det valgfag, som 
Aarupskolen kalder ”Kroppen på toppen”. Her har 35 
elever fra 7.-9. klasse junioridrætslederuddannelsen på 
skemaet tre timer hver eneste uge gennem hele skole-
året. Gennem uddannelsen får junioridrætslederne en 
praktisk og teoretisk ballast, der gør dem i stand til at 
planlægge, udvikle og afvikle lege og aktiviteter og fun-
gere som hjælpeinstruktører. 
 
Læring gennem teori og praksis 
Udover timerne på skolen skal eleverne også i praktik i 
en idrætsforening. Gennem ca. 20 praktiktimer skal de 
stifte nærmere bekendtskab med en idræt og samtidig 
udvikle sig i rollen som hjælpetrænere. Aarupskolen 
har hjulpet de unges praktikforløb på vej ved på for-
hånd at indgå samarbejde med række foreninger, og i 
år er det særligt de mindre sportsgrene, der er i fokus. 
- Vi har indgået samarbejde med Aarup Billardklub, Vis-
senbjerg Skytteforening og skoleskak. Det er alle tre 
sportsgrene, der ikke har den store medlemstilgang og 
med mange medlemmer, der er oppe i årene, siger vi-
ceskoleleder på Aarupskolen Søren Jakobsen, der er en 
af initiativtagerne til valgfaget ”Kroppen på toppen”. 
Han fortæller samtidig, at når skolen gør en indsats for 
at styrke elevernes interesse for ”nichesport”, så hæn-
ger det sammen med, at både billard, skydning og skak 
er aktiviteter, der understøtter elevernes læring. 

En anderledes skoledag 
Eleverne har også selv lagt mærke til, at en tur i billard-
klubben er andet end et sjovt spil og hyggeligt samvær 
med kammeraterne. 
- Det er rigtig fedt med en anderledes skoledag, hvor vi 
lærer på en anden måde end bare at sidde omme i klas-
sen og læse i en bog. Vi lærer rigtig meget om vinkler 
og kurver ved at spille, så på en måde er det også en 
slags matematiktime, siger Asger Christensen fra 7.d. 
Derudover har eleverne fået øjnene op for, at man kan 
gå til andet end lige fodbold og håndbold. Netop det 
positive møde med en mindre kendt idrætsgren bety-
der, at de små klubber kan være heldige at få flere nye 
medlemmer. 
- Det er overraskende sjovt at spille billard. Nu, hvor jeg 
har prøvet det, kunne jeg da godt forestille mig at gå til 
det på et tidspunkt, siger Jonas Sørensen fra 7.b. 
 
Nyt blod til foreningen 
Nye medlemmer er da også, hvad Aarup Billardklub 
håber at vinde på samarbejdet med skolen. 
- Selvom de unge mennesker ikke nødvendigvis melder 
sig ind allerede i morgen, så glemmer de aldrig, at de 
har prøvet det. Det kan betyde, at de vender tilbage, 
når de bliver lidt ældre og måske har lagt fodbolden 
bag sig, siger Keld Pedersen, der er formand i Aarup 
Billardklub. 
Han lægger da heller ikke skjul på, at klubben håber, de 
unge junioridrætsledere får vækket interessen for bil-
lardspillet hos nogle af deres kammerater, når de efter 
tredje undervisningsgang skal have resten af klassen 
med og agere hjælpetrænere. 

 
Stort potentiale i junioridrætslederne 

Det er ikke kun i Aarup Billardklub, at junioridrætsle-

derne tager udfordringen op med ”trænerjobbet”. Hele 
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året har de hjemme på skolen været hjælpetrænere i 

idræt på 3. klassetrin, og lige inden vinterferien var de 

med til at planlægge og gennemføre en idrætsdag for 

5. og 6. klassetrin. 

- Der er et utrolig stort potentiale i de unge mennesker, 

og de vokser meget med opgaven undervejs, siger Sø-

ren Jakobsen og opfordrer andre til at springe ud i et 

tættere samarbejde med det lokale foreningsliv. 

- Der er meget for begge parter at hente, hvis man kan 

få nogle gode samarbejder op at stå. Det kan godt være 

svært at løbe i gang, men mit bedste råd er simpelthen 

at tage en snak med klubberne i lokalområdet. Måske 

er man så heldig, at ens kommune arrangerer en dag, 

hvor skoler og foreningerne kan mødes, ellers kan det 

være et initiativ, man kan foreslå, siger Søren Jakobsen. 

Derfor nichesport på Aarupskolen 

Nyhedsbrev fra DDBU 

Nichesport som læringsaktivitet 
Mange sportsgrene har et stort potentiale til at indgå 
som læringsaktivitet i den understøttende undervisning 
– fx som valgfag på de ældste klassetrin.  
 
Billard kan understøtte elevernes koordination og mo-
torik, ligesom der arbejdes intenst med taktik og strate-
gi, når det næste stød skal udtænkes. Eleverne får prak-
tisk erfaring med teori fra både matematik og fysik, 
fordi de konstant arbejder med fart, vinkler og diagona-
ler i spillet. 
 
Skydning kan styrke elevernes koncentration, fordi de 
skal øve sig i at abstrahere fra forstyrrende indtryk om-
kring sig, ligesom de også skal arbejde med koncentra-
tionen og udvise en høj grad af ansvarlighed i omgan-
gen med de skarpladte våben. 
 
Skak kan understøtte elevernes koncentration og de-

res evne til at tænke logisk og strategisk, når der skal 

tænkes mange træk frem i spillet. 

Bestil materialet 
Dansk Skoleidræt og DIF står bag materialet til juniorid-
rætslederuddannelsen – et materiale der også bruges i 
projektet Skolesport. Det henvender sig til elever i 7.-
10. klasse og består af en lærermappe og en elevmap-
pe, som hver især indeholder følgende moduler: 

Introduktion til materialet 
Idræt og ledelse 
Idræt og træning 
Idræt for børn og unge 
Fair Play for junioridrætsledere 
Idrætsskader 
Skolesport 
Projektopgaver 

Man kan bruge hele materialet eller selv udvælge rele-
vante moduler og sammensætte sit eget undervisnings-
forløb ud fra det. 
Materialet kan købes i webshoppen på skoleidraet.dk 
eller bestilles på tlf. 6531 4646.  

Sæt rammen for foreningssamarbejdet med Skoles-

port 

Skolesport er det oplagte link mellem skolen og idræts-

foreningernes fritidstilbud. Med Skolesport lærere/

pædagoger og junioridrætsledere i samarbejde med 

foreningsinstruktørerne skabe et trygt miljø for idræt, 

bevægelse og leg lokalt på den enkelte skole. Det kan 

give særligt de idrætsusikre elever den selvtillid og gå-

på-mod, der skal til, for at eleverne også kommer ud i 

idrætsforeningerne efter skoletid. 
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Turnerings programmet. 
 
Vi er nu kommet så vidt med vores online skemaer, at 
de er ved at være klar til frigivelse. 
 
Holdskemaet er blevet testet i er par klubber i region 
vest. Det virker som om det kører gnidningsløst. 
 
Vi mangler stadig lidt test på skemaet til individuelle 
turneringer. 
 
Brugernavn og adgangskode til systemet bliver sendt til 
alle turneringsledere, forhåbentlig inden fredag d. 27/3 
 
Efterfølgende kan de give adgang til skemaerne til de 
spillere som har behov for det. 
Holdledere osv. 
 
Der er ved at blive skrevet en vejledning til ovenståen-
de, den kommer ud efter påske. 

Til orientering !!! 
 

DDBU´s personale holder påskeferie 
fra den 30. marts til den 6. april 2015 
(begge dage incl.) 
 
 
 
 
 
 

 
Alle ønskes en god påske     

Fra Sekretariatet i Brøndby 
 
Medlemsregistreringen er nu tilendebragt og vi af-
venter kun at vi må offentliggøre tallene. 
Dette sker den 30 marts. 
 
                                                          * 
Årsmødet i 2015 afholdes i Brøndby lørdag den 6. juni 
kl.10.00 
Invitationerne udsendes i løbet af få dage og tilmel-
ding kan allerede nu 
ske på Billardresultater.dk med klubbens log ind. 
 
                                                          * 
 
Der er rekordtilmelding til DM i Snooker som afvikles 
i Copenhagen Pool and Snooker House. 
Turneringen starter torsdag den 2. april kl. 10 
 
                                                          * 
 
Vejby Billard Klub indbyder til den årlige Senior Cup 
for 25 år i træk. 
Tilmelding til keglebillard og skomager kan foretages 
på www.vejbybillard.dk 

Formanden ventes tilbage efter påske 
 
Efter en planlagt operation i begyndelsen af november 
fik jeg en blodprop i hjernen som medførte en venstre-
sidig  parese (lammelse) og deraf efterfølgende syge-
melding og genoptræning. 
Forventningen er nu at arbejdet vil kunne genoptages 
med passende støtte medio april.- 
Tak til især Michael for at have håndteret funktionen i 
den forgangne periode-  
Jeg glæder mig rigtig meget til at komme tilbage igen. 
Henning 

Nyt fra DDBU 

Nyhedsbrev fra DDBU 

Tillykke  
DDBU’s generalsekretær  
Jan Bemmann 
fylder 70 år den 18. april 

http://www.vejbybillard.dk
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Nyt fra DDBU 

Nyhedsbrev fra DDBU 

Orientering fra Turneringsudvalget. 
Vi har startet en ny turnering op ( Senior Handicap ), 
der afvikles som alle andre klassemesterskaber, 3 og 
4 mands puljer, og slutter af med en landsfinale. Så-
fremt afstandene tillader det, spilles puljerne mandag 
aften. I alt er der tilmeldt 66 spillere ( 42 vest og 24 
øst ) 
 
Tenax-Double er også godt i gang – i alt 135 hold er 
tilmeldt ( 42 øst og 93 vest ). 
 
JBM-CUP i kegler og 3-bande er også i gang i øjeblik-
ket med 106 spillere i kegler (39 øst og 67 vest ) og 43 
spillere i 3-bande ( 27 øst og 16 vest ) 
Vores Bonus-turnering for hold har 51 tilmeldte ( alle 
i vest) 
 
Vores planlagte billardkonference den 28 februar i 

Odense måtte desværre igen i år aflyses, p.g.a. for få 

tilmeldinger, så vi må jo gå ud fra at klubberne er til-

fredse med vores turneringer.  

Nordisk mesterskab i 3-bande.  
I oktober 2015 lanceres en ny turnering, der forhåbentlig 
kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed, idet vi 
arrangerer Nordic 3-cushion Championships. Dette sker 
primært i samarbejde med det svenske og det norske 
billardforbund ved hhv. Mats Norén og Kjell Lillestøl, 
men fra starten vil også Finland blive inviteret med.  
 
Den første turnering tænkes afviklet i Danmark, over én 
weekend (fredag-lørdag-søndag), og de sandsynlige spil-
lesteder bliver KBK/BNV og BK Grøndal, så der er 8 borde 
til rådighed. Det præcise turneringsformat bliver offent-
liggjort snarest, men i store træk kan jeg nævne: 48 del-
tagere, der indledningsvis mødes i 3-mands puljer 
(distance 30 p, dog max 40 indgange) - 16 puljevindere 
mødes i K.O. turnering (distance 40 p), og der er penge-
præmier til de 8 bedste, fra 16.000 i 1. præmie til 1.000 i 
5.-8. præmie. 
Præmiesummen er baseret dels på tilmeldingsgebyr, 
dels på sponsorater.  
 
De 4 lande kan tilmelde deltagere efter følgende formel: 
DK 20 deltagere - SV 15 deltagere - NO 8 deltagere og FI 
5 deltagere. De enkelte lande vælger som udgangspunkt 
selv udtagelseskriterier - I Danmark bliver der sandsynlig-
vis fri tilmelding, dog med fortrinsret for Elite- og M-
spillere.  
Følg med, dels via nyhedsbreve og dels via DDBU´s Face-
book-gruppe, hvor vi vil opdatere med udviklingen i den-
ne turnering. 
 
Forslag og ideer, der burde have været drøftet på Elite-
klub-møder i februar. 
 
I løbet af det næste par uger skal datoplaner, fremtidig 
turneringsstruktur m.m. i store træk være på plads. Der-
for lægger jeg i disse dage forskellige forslag, tanker og 
ideer ud i DDBU´s Facebook gruppe. Jeg ser frem til en 
masse konstruktive debatter og kommentarer desangå-
ende, så alle interessenter – spillere som klubber – føler, 
de er blevet hørt, når beslutningerne træffes. 
 
Tage Lauridsen, 

Eliteudvalget. 
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Nyt fra DDBU 

Nyhedsbrev fra DDBU 

Brøndby den 26. marts. 2015 

Lørdag den 6. juni kl. 10.00: 

 

Idrættens Hus  Brøndby Stadion 20 

2605  Brøndby 

 med følgende 

 

D A G S O R D E N 

 

 

1) Valg af dirigent     

2) Valg af mødesekretær     

3) Prøvelse af mandater     

4) Bestyrelsens beretning til godkendelse     

5) Ordensudvalgets og Sports- og Appeludvalgets beretninger til ori-

entering 

    

6) Regnskabsaflæggelse til godkendelse     

7) Vedtagelse af politikkatalog     

8) Indkomne forslag     

9) Forslag til vedtægtsændringer     

10) Rapportering fra temamøderne jvf. § 5     

11) Fremlæggelse af budget til orientering. Godkendelse af gebyrer og 

kontingenter. 

    

12) Valg:     

   Næstformand for bestyrelsen Michael B. Nielsen for 2 år     

   Kasserer Niels Chr. Kjær for 2 år     

   Formand for Eliteudvalget Tage Lauridsen for 2 år 

 Bestyrelsesmedlem Tina Hjort Hansen for 2 år. 

 Bestyrelsessuppleanter Tonny Carlsen og Kent Erichsen for 1 

år 

 Medlem af Sports- & Appeludvalget Erik K. Petersen for 2 år 

 Medlem af Sports- & Appeludvalget Kim Jørgensen for 2 år 

 Medlem af Ordensudvalget Jan Olsen for 2 år 

 Suppleant til Ordensudvalget Per Jensen for 1 år Suppleant til 

Ordensudvalget Mikael Toft for 1 år Suppleant til Ordensudvalget 

Fritjof Dittmann for 1 år 

 Interne revisorer Steen G. Hansen og Morten Themstrup In-

tern revisorsuppleant Harry Dahl 

    

                Alle ovennævnte opstillede er villige til genvalg.     

13) Eventuelt     

 

 Med venlig hilsen 

p.v.a. Fungerende formand 

Michael B. Nielsen 

 

Jan Bemmann 

Generalsekretær DDBU 
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Nyt fra DDBU 

Nyhedsbrev fra DDBU 

 
 

 
VIGTIGE DATOER I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET 

 
 
 
ONSDAG DEN 6. MAJ 2015 
 
Forslag til vedtægtsændringer, forslag til kandidater til bestyrelsen og udvalg, samt forslag til modtager af DDBU’s Lederpris og 
Årets Spiller skal være DDBU’s sekretariat i hænde senest onsdag den 6. maj 2015. 
Forslag kan kun fremsættes af DDBU`s bestyrelse, og klubber under DDBU. 
 
LØRDAG DEN 23.MAJ 2015 
 
Den 23. maj 2015 er absolut seneste tilmelding til årsmødet, dersom man ønsker stemmeret på årsmødet. 
Tilmeldinger, der modtages senere end denne dato giver naturligvis adgang til årsmødet, men ikke stemmeret! 
 
Tilmelding skal ske elektronisk på www.billardresultater.dk med brug af klubbens log ind. 
På tilmeldingssiden fremgår det hvor mange delegerede klubben kan tilmelde samt pris for frokost som i år er kr. 135.- pr. 
person. Husk at angive om man ønsker at deltage i frokosten. 
 
Kontakt DDBU pr. mail hvis I har mistet jeres brugernavn og adgangskode.  
 
 
Med venlig hilsen 
DEN DANSKE BILLARD UNION 
p.v.a. Michael B. Nielsen 
fungerende formand DDBU 
Jan Bemmann 
Generalsekretær DDBU 

http://www.billardresultater.dk
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Nyt fra klubberne 

Nyhedsbrev fra DDBU 
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Nyt fra klubberne 

Nyhedsbrev fra DDBU 
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Nyhedsbrev fra DDBU 

Nyt fra klubberne 

Danmarks STØRSTE  

billardstævne 

Nordjyske Bank Cup 2015 
 

 

 

Kristi Himmelfartsferien 

 

Den 14.-17. maj 2015 
 

 

Max. 96 deltagere 

Tidspunkt: 
Fra torsdag den 14. maj til søndag den 17. maj 2015. 
Torsdag kl. 12.00-23.00. Fredag kl. 9.00-18.00.  
Banket fredag kl. 19.00-? Lørdag kl. 10.00-?.   
Søndag er hygge, farvel og restituering. 
 
Deltagelse:  
Stævnet er for alle billardspillere (kvinder/mænd) over 18  
år med gennemsnit fra 0-40 (årssnit opnået i sæsonen  
2013/14). 
 
Distance:  
Gennemsnit x 18 + 30 point  – mindste distance 70 point.  
Ved kampe, hvor den ene deltager har over 25 i snit,  
halveres distancen for begge spillere. 

    
 
Afvikling:  
Der spilles i 4-mands puljer alle mod alle. Alle puljevindere 
 og et antal 2’ere går videre til A-finalen. 
Der afvikles også B-finale og C-finale.  
 
 
Tilmelding:  
Tilmeldingen skal ske på vedlagte blanket til Asaa Billard  
Klub, Henrik Hougaard Pedersen, tlf. 28701615, mail  
hhp1489@yahoo.dk. Navn, klub og årssnit bedes oplyst.  
Senest tilmelding 15. april 2015.  
  
   
Pris:  
Tilmeldingsgebyr 75 kr. pr. deltager. 
 
 
Præmier:  
Præmier i både A-, B- og C-finale. 
 
 
Overnatning:  

Asaa BK har et perfekt samarbejde med Asaa Camping &  
Hytteferie, hvor der kan lejes hytter. Man kan selvfølgelig  
også selv medbringe egen campingvogn. Campingpladsen  
ligger få hundrede meter fra Asaa Billardklub. Se sidste side  
for bestilling af hytte eller campingplads. 
 
Bespisning:  
Der kan købes mad til rimelige priser under hele stævnet. 
Banket fredag 150 kr. til dækning af mad og levende musik.  
Påhæng er meget velkomne hele weekenden. 
 

Betaling:  

Tilmeldingsgebyr og banket betales ved ankomst. 

 

Spørgsmål:  

Kan rettes til Henrik Hougaard Pedersen på tlf. 28701615  

eller mail hhp1489@yahoo.dk eller til Erling Søgaard på  

tlf. 20316731. 

   

Reserver allerede nu 
Damernes Dag 

Den 25. til 26. april 2015 

En billarddag for damer Instruktion 
Hygge 

God mad 
m.m 

Tag en veninde med 
 

Program og invitation udsendes senere 

mailto:hhp1489@yahoo.dk
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Nyhedsbrev fra DDBU 

Pool og snooker 

Danske mesterskaber i Snooker 
 
I påsken, 2.-5. April, bliver der afholdt Danske mester-
skaber i Snooker. 
Lasse Petersen ønsker os endnu engang velkommen i 
Copenhagen Pool & Snooker House, og snookerud-
valget regner med rekord store turneringer igen i år. 
 
Kan Rune Kampe vinde sin 12. DM titel?  
Følg med på www.snooker.dk eller lav en påske ud-
flugt til Copenhagen Pool & Snooker House, Bernhard 

Bangs Allé 31, 1900 Frederiksberg. 

Nordic Snooker Championship 
 
Snookerudvalget i DDBU har i længere tid arbejdet 
for at samle de Nordiske lande om et årligt Nordisk 
mesterskab i Snooker. 
Turneringen blev afholdt for første gang i en årrække, 
da det Norske forbund bød os velkommen i Oslo 
Snooker. De 32 bedste spillere i Norden var inviteret, 
og turneringen strakte sig over fire dage. 
Danmark var repræsenteret med 9 spillere, og efter 
grundspillet var vi den bedste nation med 5 spillere 
ud af de 16 i slutspillet. Rune kampe vandt fortjent 
turneringen, mens Allan Norvark sikrede en flot 3. 
plads. 
Snookerudvalget vil søge om afholdelse af turnerin-
gen til februar 2016. 

Rune Kampe vinder overaskende Grand Prix 
München i snooker. En turnering besat af hele 
den Tyske elite og nogle af de bedste  top ama-
tører fra lande som Holland, Belgien, Tyrkiet, 
og Malta. Rune bygger videre sit momentum 
fra Nordisk mesterskab og vinder den 64 mands 
store turnering... 
  
Ottendedelsfinale: 
Otto Robin (32) - Diemer Sascha ..... 1 - 3 
Frey William - Kampe Rune ..... 1 - 3 
Schnabel Michael - Klinsmann Max ..... 3 - 0 
Kesseler Jürgen - Stiefenhofer Florian (35) ..... 0 - 3 
Gold Oskar - Schneidewindt Jörg (40) ..... 3 - 0 
Buttakham Prasit - Kleckers Lukas (31) ..... 1 - 3 
Lichtenberg Simon (37) - Cini Brian (131,30) ..... 3 - 2 
Weber Marco (42,32) - Thode Olaf ..... 3 - 2 
 
Kvartfinale: 
Diemer Sascha - Kampe Rune (45,42,34) ..... 0 - 3 
Schnabel Michael (63,31) - Stiefenhofer Florian ..... 3 - 
0 
Gold Oskar - Kleckers Lukas (61,32) ..... 0 - 3 
Lichtenberg Simon (30) - Weber Marco (32) ..... 1 - 3 
 
Semifinale: 
Kampe Rune - Schnabel Michael (76) ..... 3 - 1 
Kleckers Lukas (30) - Weber Marco (41) ..... 3 - 1 
 
Finale: 
Kampe Rune (49,44,30) - Kleckers Lukas (39) ..... 3 - 1 

http://www.snooker.dk/
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Pool og snooker 

Poolcup Dansk Ungdomscup i 8 ball 
 
Finalestævnet afvikles den 18. og 19. april i Herlev Pool 
Club  

Kasper vinder sit 18. DM 

DM 8-ball der blev afholdt på Dan’s Poolhall i Aalborg, 
blev en opvisning i fantastisk pool fra alle 16 deltagere. 
Finalen var en gentagelse af finalen fra 2014, denne 
gang dog med den modsatte vinder. Kasper Kristoffer-
sen var suveræn, både i semifinalen og i finalen hvor 
han hurtigt åbnede store føringer, og holdt hjem. Den 
forsvarende mester Andreas Madsen var til gengæld 
den spiller der gav Kasper mest kamp, ud fra resultater-
ne i hvert fald, men 9-6 til Kasper Kristoffersen, der der-
med vinder sit 18. DM, i 22 finaler har han således kun 
tabt 4 gange ! 
Bronzemedaljer gik til Daniel Kandi og Bahram Lotfy. 
DM gav også bonus point til Elite Liga ranglisten, og der 
ligger Kasper Kristoffersen nu alene i spidsen. Daniel 
Kandi kan dog tage den endelig Liga sejr, ved at vinde 
DM 9-ball, der afholdes i Pinse  
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 Nyt fra DIF 

Frivillighedstjek.dk:  
Værktøjskassen til de idrætsfri-
villige 
 
’Afklar roller og opgaver’ og ’Lav en årsplan’. Så-
dan lyder tre ud af 27 værktøjer, som DIF har la-
vet til de ca. 340.000 DIF-frivillige. 
 
 
 
Hvis du er frivillig træner eller leder i en idrætsfor-
ening og endnu ikke har været et smut forbi Frivillig-
hedstjek.dk, så bør du fluks gøre som mere end 
15.000 frivillige allerede har gjort - klik dig ind og lad 
dig inspirere. Frivillighedstjek.dk bugner af konkrete 
værktøjer, der gør livet lettere som frivillig i en idræts-
forening. 
 

Du finder fx skabeloner til, hvordan du laver en dom-
merplan, hvordan foreningens opgaver deles ud på 
flere hænder, og hvordan du bedst kickstarter nye 
aktiviteter. Du kan også tage foreningstesten, som 
viser, hvor god idrætsforeningen er til frivillighed. Re-
sultatet af testen giver dig både anbefalinger til, hvor-
dan din idrætsforening bliver bedre til at rekruttere og 
fastholde frivillige samt konkrete værktøjer, som for-
eningen kan benytte. 
 
Tjek sitet: www.frivillighedstjek.dk  

Ny viden for dig som be-
styrelsesmedlem  

 

 

Få den nyeste viden for dig som bestyrelsesmedlem 

eller leder i en klub. Hel gratis og hjemme i sofaen. 

DIF's online kursus for bestyrelsesmedlemmer er 

målrettet viden og redskaber til dig, der sidder i en 

bestyrelse for en klub eller en forening.  

DIF UDDANNELSE AF: CAMILLA KRUSE 

 

Kurset er bygget op om en række emner og praktiske 

redskaber, der kan støtte dig i dit arbejde som besty-

relsesmedlem. Hvert kapitel afsluttes med at du kan 

melde tilbage - både på de spørgsmål, vi har stillet 

men også hvis der er andet som du vil dele med os. 

Din tilbagemelding er vigtigt for os. Kun på den måde 

kan vi udvikle og forbedre vores tilbud til jer i klubbe-

styrelserne. 

 

Dette kursus giver dig en gratis og hurtig introduktion 

til DIF's viden. Hvis du er nysgerrig efter at vide mere, 

kan vi også tilbyde længerevarende kurser, uddannel-

ser og skriftligt materiale. 

 

Du kan se mere på vores hjemmeside 

 

Eller du kan gå direkte til registeringen og onlinekur-

set her 

http://www.frivillighedstjek.dk
http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2013/december/20131211_onlinekursus
http://dif.itai.dk/login/index.php
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Måned: Dato   Aktivitet     Sted 
Marts  27 – 29    Slutspil JBM Ligaen Keglebillard   Bristol 
April  2.-5.    DM Snooker     Copenhagen Pool & S H  
  17. til  19.  DM kegler Elite     Fluen 
  18.-19.   Poolcup     København 
Maj  9.                                        Slutspil JBM Ligaen 3-Bande Carambole         Bristol-Odense 
  8.-10.                Clinic med Dick Jaspers og Ole Nymark i  
     3 Bande Carambole og Keglebillard                             KBK/BNV 
Juni  5.   Bestyrelsesmøde    Brøndby 
  6.    Årsmøde     Brøndby 

Planlagte møder og aktiviteter i 2014  

Har du en begivenhed som skal i vores kalender  send den til nuchel@ddbu.dk så kom-
mer den med næste gang vi udsender Nyhedsbrev.  

Deadline den 20. i hver måned 
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FORMAND 
Henning Schultz 
Telefon: 22709713  
E-mail: henningbayschultz@hotmail.com 
  
NÆSTFORMAND 
Michael B. Nielsen 
Telefon: +45 40 81 18 51  
E-mail:  michael_b@nielsen.mail.dk  
 
ELITEUDVALGSFORMAND 
Tage Lauridsen 

Telefon: +45 25393112 

E-mail:  tage.lauridsen@gmail.com 
 
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 
Henrik Andersson 
Telefon: + 45 51958250 
E-mail: ht.andersson@live.dk 
 
MEDLEM AF BESTYRELSEN 
Tina Hjort Hansen 
Telefon:  
E-mail: trille.hjort@hotmail.com 

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  


