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DM i kegler for hold

For fjerde gang vandt BK Bristol fra Odense DM-guld i Eliteidivisionen i
keglebillard. Fra venstre ses Johnny Hansen, holdets nye islæt Henrik
Slorup, samt Brian K. Nielsen og Jan Szymula.

DM i 5- kegler
Tillykke med guldet
Erling Sjørup mester i
5-kegler.
Sølv til Michael Sølberg
Madsen. Bronze til
Rico List og Kim
Henriksen

DM i Fri

Anders Henriksen vandt finale
med 300 - 44 over Tom
Pitrazek.Det, med den

DM i kegler

Dansk mester i keglebillard
2017 Charlotte Sørensen

DM i kegler

Dansk mester i keglebillard 2017
Brian Nielsen

DM i 3-bande for hold

BK Grøndal
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K l æ d e p å l æ g n i n g

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

Jylland & Fyn
Ladegårdsvej 10-14
7100 Vejle

Sjælland & Øer
Agenavej 39F
2670 Greve

Tlf.: 70 13 13 33

www.billard.dk

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

Vind en

Deltag i 
lodtrækningen 

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

Fås også i sort.

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

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

Store besparelser på varme - 
bestil bordet m/ fjernvarme.

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



Til samtlige klubber,
DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og Æresmedlemmer

Brøndby den 10. april 2017

I forbindelse med DDBU’s årsmøde indbydes til Temamøde:

”De strategiske spor 2018 - 2021” Lørdag den 17. juni kl. 11.00:
Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby

Kl. 11.00 – 12.25 DDBU’s formand Flemming B. Knudsen orienterer
om den indgåede strategiaftale med DIF.

Kl. 12.15 – 13.30 Frokost

Kl. 13.30 DDBU`s ordinære årsmøde starter

DAGSORDEN
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 orientering 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

13) Eventuelt

Med venlig hilsen
p.b.v. Jan Bemmann
Generalsekretær DDBU

Nyt fra DDBU Indkaldelse til årsmøde
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Valg til bestyrelse og udvalg:

Næstformand Michael B. Nielsen for 2 år. Villig til genvalg.

Kasserer Niels Chr. Kjær genopstiller ikke. Bestyrelsen opstiller Erik Søndergaard for 2 år.

Formand for Eliteudvalget Kent Erichsen for 2 år. Villig til genvalg.

Bestyrelsesmedlem Tina Hjorth genopstiller ikke. Pladsen er vakant.

Snooker koordinator Per M. Christensen for 2 år. Villig til genvalg.

2 Suppleanter til bestyrelsen Begge pladser vakante.

Medlem af Sports- & Appeludvalget Erik K. Petersen for 3 år. Villig til genvalg.

Medlem af Sports- & Appeludvalget Kim Jørgensen for 3 år Mangler respons om genvalg.

Medlem af Ordensudvalget Jan Olsen for 3 år. Villig til genvalg.

Suppleanter til Ordensudvalget Per Jensen og Henning Nielsen for 1 år. Begge er villige til
genvalg.

Interne revisorer Steen G. Hansen og Erik Søndergaard for 1 år. Begge er villige til genvalg.

Vælges Erik Søndergaard til posten som kasserer opstiller bestyrelsen Niels Chr. Kjær som
intern revisor for 1 år.

Intern revisorsuppleant Harry Dahl for 1 år. Villig til genvalg.

Nyt fra DDBU Indkaldelse til årsmøde
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VIGTIGE DATOER I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET 
 

 
 
ONSDAG DEN 17. MAJ 2017 
 
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 17. maj 2017. 
Forslag kan kun fremsættes af DDBU`s bestyrelse, og klubber under DDBU. 
 
LØRDAG DEN 3. JUNI 2017 
 
Den 3. juni 2017 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 login. 
På tilmeldingssiden fremgår det hvor mange delegerede klubben kan tilmelde samt pris for 
frokost som i år er kr. 185.- pr. person.  
 
Tilmeldingsformularen findes under admin/andre tilmeldinger 
 
Kontakt DDBU pr. mail hvis I har mistet jeres brugernavn og adgangskode.  
 

NB: Der åbnes for den elektroniske tilmelding den 18. april 2017 
 
 

Med venlig hilsen 
DEN DANSKE BILLARD UNION 
Jan Bemmann 
Generalsekretær DDBU 
 
 
 

Nyt fra DDBU
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Var det Varde? Nej, det var det ikke Af Niels O. Hansen
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Der var lagt op til det helt store i Varde Billard Klub
denne lørdag. Det kom også. Men var det det, som
Varde havde håbet på? Nej, det var det ikke!

Forklaringen kommer her.

Varde Billard Klub var værter for slutspillet i Søren
Søgaard Ligaen i 3-bande carambole, og den
sydvestjyske klub havde gjort et stort arbejde ud af
sagen. De havde sat nye caramboleborde op for
overhovedet at kunne rumme arrangementet med fire
borde. De havde revet vægge ned, og de havde istandsat
lokalet, så det fremstod rigtig flot.

Som suveræne vindere af grundspillet var Varde også
favoritter til at løbe med guldmedaljerne for første gang.

Det havde fået klubben til på forhånd at bestille en
lagkage med glasur og med tekst i chokolade: Tillykke
Varde Billard Klub Danmarksmester 2016/17.

Denne skriverkarl fik ikke selv fornøjelsen, men selvom
kagen så både god og sød ud, er det let at forestille sig,
at kagen for nogle har haft en let bitter bismag.

Til selve kampene.

I slutspillet i 3-bande er det sådan, at holdene møder
hinanden, som man kender det fra Final Four i bl.a.
håndbold. Nummer 1 fra grundspillet møder nummer 4 i
den ene semifinale, og nummer 2 møder nummer 3 i
den anden.

Hvis holdkampen slutter 4-4, vinder det hold, der har
scoret flest point.

Det kan man sige både godt og dårligt om.

En af de negative ting er, at første- og andenmanden
spiller til 50 point, mens de to andre spiller til 42. Det
betyder, at de to øverste kampe får forholdsmæssigt
større betydning end de to andre, fordi der simpelthen
er flere point at tabe med. Det fik vi også et par
eksempler på denne lørdag.

På den gode side står, at der er lidt mere lir, når der skal
tælles point. Det giver måske samtidig en større følelse
af, at der er tale om en holdpræstation frem for fire
enkeltkampe.

Og endelig er der det væsentligste argument: Det hele
kan overstås på en enkelt dag.

Varde – BK 2004 6-2

Varde: Brian Zola Hansen, Michael Nilsson, Thomas
Andersen, Allan Schrøder

BK 2004: Poul Bjerring, Nalle Olsson, Allan ’Lys’ Jensen,
Ivan Hansen

Varde Billard Klub er en forholdsvis ny størrelse på den
største scene i dansk 3-bande. Klubben er først i de
senere år begyndt at satse på 3-bande. Sidste år blev det
til sølvmedaljer, og nu består holdet altså af de seneste
tre års individuelle danske mestre og en tidligere svensk
mester.

Det er ikke mindst kommet i stand takket være klubbens
mæcen – den i billardkredse forholdsvis kendte Kurt
Andersen med tilnavnet ’Zulu’.

BK 2004 er oprykkere i den bedste række, og som
navnet antyder, er den stiftet for 13 år siden. Klubbens
hjemmebane er et hus på den sjællandske halvø Stevns,
hvor husets ejer, Kim Bengtsson, har indrettet et lokale
midt i huset med to caramboleborde.

I de to indbyrdes opgør i denne sæson havde Varde
vundet henholdsvis 7-1 på hjemmebane og 8-0 på
Stevns. Men selvom sejrscifrene på 6-2 til Varde i denne
første DM-semifinale lyder som en ret klar sejr, så var
det faktisk ikke tilfældet.

Allan ’Lys’ Jensen var bagud ved pausen mod Thomas
Andersen, men han fik indhentet sidste års danske
mester og endte med at vinde med syv point.

Samtidig havde Poul Bjerring en god dag mod Brian Zola
Hansen og var foran med 45-31. Herefter kiksede Poul
Bjerring et par forholdsvis oplagte baller, og det
udnyttede Brian Zola Hansen til på fornem vis at score
19 point i tre indgange og lukke for næsen af ham.

Selvom Ivan Hansen havde tabt ret klart til den
regerende danske mester, Allan Schrøder, så ville en
føring på 4-2 til BK 2004 – hvis Poul Bjerring havde
lukket i første forsøg – have betydet en så stor samlet
føring i holdkampen, at den ville have været svært at
indhente for hjemmeholdet.
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Det er et yderst sjældent facit for modstanderne, når de
er på besøg i BK Grøndal.

Undervejs har begge hold i øvrigt sat dansk rekord i
gennemsnit.

For Vardes vedkommende skete det i slutningen af
november i hjemmekampen mod Vejle, hvor holdet
vandt 6-2, og hvor de tre øverste spillere alle havde
2,000 i snit eller mere. Holdsnittet lød ved den lejlighed
på 1,770.

Men det blev overgået af Grøndal, da de i starten
februar var på besøg i Fredericia og vandt 8-0. Den ny
rekord lød på et gennemsnit på 1,877, og den kom bl.a. i
hus, fordi Dion Nelin spillede med 2,941 i snit!

Så højt kom Dion Nelin ikke op denne lørdag, men han
fortsatte det fine spil fra semifinalen og bragte sig
hurtigt foran 7-0 mod Brian Zola Hansen, der ellers har
haft godt fat i Dion Nelin i de senere år.

Han optog da også forfølgelsen, men det er svært, når
Dion Nelin er i godt spillehumør. Og til sidst virkede
Brian Zola Hansen modløs under modstanderens
festfyrværkeri.

3-bande carambole er unægtelig et vanskeligt spil, men
Dion Nelin får det indimellem til at se ud som om, at det
er nogenlunde så let som at købe mælk i
supermarkedet. Ved stillingen 43-19 lukkede han med
en serie på syv point, som ikke efterlod nogen tvivl om
kampens udfald.

Meget symptomatisk kiksede Brian Zola Hansen
efterstødet.

Når den ene af de to øverste spillere i en holdkamp –
med denne afviklingsform – taber med 31 point, er
holdet næsten pisket til at vinde 6-2 eller 5-3, for 4-4 vil
med allerstørste sandsynlighed være for lidt.

Og der var der ikke meget, der tydede på, at Varde
kunne.

Michael Nilsson var kommet skidt fra start mod Tonny
Carlsen, som også så ud til at være på vej til at lukke
kampen.

Den tidligere syvdobbelte danske mester førte 47-27,
men her viste svenskeren så, hvorfor han på sine bedste

Nu stod det i stedet 4-2 til Varde, og dermed betød det
mindre, at Michael Nilsson i det rent svenske opgør til
sidst løb fra Nalle Olsson efter en ellers forholdsvis lige
kamp.

Grøndal – Vejle 6-2

Grøndal: Dion Nelin, Tonny Carlsen, Brian Knudsen, Lars
Dunch

Vejle: Allan Keith, Martin Olesen, Michael Toudahl,
Benny Staalbo

Grøndal havde vundet de to grundspilskampe mellem
de to hold – men kun med henholdsvis 5-3 (ude) og 6-2.
Så umiddelbart tegnede opgøret mellem de forsvarende
mestre og østjyderne til at blive spændende.

Det gjorde det nu ikke.

Tonny Carlsen havde i sidste runde af grundspillet tabt
til Martin Olesen, men det blev der lavet godt og
grundigt om på i deres kamp denne lørdag. Og da Dion
Nelin samtidig var særdeles velspillende, så det sort ud
for vejlenserne.

Allan Keith svarede fornuftigt igen, men der var bare
ikke noget at stille op mod den tidligere femdobbelte
danske mester.

Det betød 4-0 til københavnerne, og allerede her var
holdkampen faktisk tabt, for Vejle kunne slet ikke nå at
vinde med så mange point, som det krævede i de to
andre kampe for at indhente Grøndal.

Michael Toudahl leverede en flot præstation og vandt
over Brian Knudsen, mens Lars Dunch fik skovlen under
Benny Staalbo.

Finalen: Varde – Grøndal 4-4

Varde: Brian Zola Hansen, Michael Nilsson, Thomas
Andersen, Allan Schrøder

Grøndal: Dion Nelin, Tonny Carlsen, Brian Knudsen, Lars
Dunch

De to hold fremstår umiddelbart som ret lige, og derfor
var det en lille overraskelse, at Varde i grundspillet
havde vundet begge de indbyrdes opgør – endda
forholdsvis klart. 6-2 var resultatet blevet i Varde, mens
returopgøret i København var endt med 8-0 i jysk favør.
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dage er en verdensklassespiller.

En flot serie på 12 skabte lidt fornyet spænding om
resultatet, for hvad nu hvis Michael Nilsson kunne lave
endnu en stor serie?

Tonny Carlsen scorede to point og skaffede sig dermed
matchbal. Svenskeren svarede igen med et enkelt point,
hvorefter Tonny Carlsen kiksede en svær bal.

Men Michael Nilsson lugtede blod. Han fik gang i endnu
en serie. Scorede på de svære baller, lagde op til en let,
scorede på den og nærmede sig stille og roligt de 50
point.

Med en serie på 10 point lykkedes det for den 46-årige
svensker at lukke og vinde med et enkelt point over sin
seks år ældre modstander – kun for at opdage, at det
var til ingen verdens nytte.

I mellemtiden havde Thomas Andersen nemlig tabt
22-42 til Brian Knudsen, og dermed var guldet for 11.
gang i alt og for fjerde gang i træk klar til BK Grøndal.

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at Allan
Schrøder det meste af sin kamp havde meget godt fat i
Lars Dunch, og han endte også med at vinde 42-37.

Michael Nilssons serie på 12 var stævnets største, mens
Dion Nelin endte med et totalgennemsnit 2,083. Det er
dansk rekord for et slutspil.

”Jo, det kørte godt. Det var et godt arrangement, Varde
havde lavet, og jeg følte mig virkelig veltilpas. Det
betyder meget for min motivation, og den var helt i top i
dag,” sagde Dion Nelin med et bredt smil på læben og to
guldmedaljer om halsen – en fra DDBU og en fra DIF.

”Som kampen udviklede sig, kan man godt sige, at
hjemmebanen ikke var til Vardes fordel. Presset var
stort på deres spillere for, at nu skulle guldet i hus. Men
selvom vi har tabt til dem to gange i grundspillet, så har
vi på Grøndals hold en god evne til at holde sammen,
når det gælder for alvor,” sagde Dion Nelin, som
definitivt har opgivet at komme til at leve alene af at
spille billard. Hovedindtægten kommer fra et
chaufførjob.

Den nu 40-årige Dion Nelin vandt DM både i 2008 og
2009, og det er en ambition for ham at vinde igen i
2018!

”Det er ikke sådan, at jeg ikke vil spille DM. Det har bare
ikke flasket sig. Men nu er jeg begyndt at spille mere
fast med i Danish Tour, og jeg håber på, at jeg kan
kvalificere mig til det næste DM,” siger Dion Nelin.

Det kan blive et behageligt gensyn!
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Bristol tog guldet tilbage til Fyn Af Niels O. Hansen

Sorana: Henrik Søndergaard, Frank Mundt Jensen, Allan
Grønager, Michael Schæffer

Tre af Sorana-spillerne var slutspils-debutanter, og de
måtte alle indkassere et nederlag i deres første kamp.

Den fjerde, Henrik Søndergaard, demonstrerede til
gengæld stor styrke, da han lukkede i fem indgange
mod sidste års danske mester, Johnny Hansen, som
omvendt slet ikke kunne få gang i spillet. 80 point og et
gennemsnit på 16,00 er ikke hverdagskost for en mand,
der har over 200,00 i årssnit.

BK Frem – Vejby 1-7

BK Frem: Kent R. Erichsen, Ulrik Schlünsen, Per Jensen,
Poul Arne Aagaard

Vejby: Thomas Bræck, Michael Sørensen, Ole Nymark,
Erling K. Pedersen

Mens resultatet mellem Bristol og Sorana var
nogenlunde efter bogen, så kunne det samme ikke siges
om dette facit.

Ulrik Schlünsen har efter flere gode år på
koldingensernes andethold i 1. division kæmpet sig op
på førsteholdet, og det har styrket BK Frem, som flere
år i træk er sluttet som nummer tre i både grundspil og
slutspil.

I denne sæson sluttede holdet som en ret sikker
nummer to i grundspillet efter kun to nederlag i 20
kampe. Det betød, at holdet kom til slutspillet med et
enkelt bonuspoint, mens Vejby kun havde et halvt
bonuspoint for tredjepladsen.

Men på bordene i Odense var der ikke den store tvivl.
Thomas Bræck måtte afgive remis mod Kent R.
Erichsen, men ellers var der nordsjællandske sejre hele
vejen rundt.

På denne måde var situationen stadig nogenlunde
fornuftig for Vejby, mens chancen ikke matematisk var
væk for BK Frem. Men det så dog temmelig vanskeligt
ud. Og jyderne kunne ikke længere selv afgøre, om de
skulle tage guld for første gang i klubbens historie.

Det var det dér med en enkelt dårlig kamp, som kan
ødelægge alt.

Lad os bare indrømme det. Der har været lagt op til det
hele året.

Efter at Odense-klubben Bristol fik overtalt den tidligere
firedobbelte danske mester, Henrik Slorup, til at gøre
comeback i Søren Søgaard Ligaen i keglebillard, har det
ligget i luften, at fynboerne ville tage DM-guldet tilbage.

Med Johnny Hansen, Henrik Slorup, Brian K. Nielsen og
Jan Szymula har Bristol haft spilleren med det højeste
gennemsnit i rækken på alle fire pladser på klubbens
bedste hold.

Men som denne skriverkarl allerede skrev sidste år:
Derfor er det jo ikke sikkert, at de vinder!

For det første er billard et praktisk spil. At en spiller
tidligere har lavet store serier, spillet med høje
gennemsnit og har vundet mesterskaber er i sig selv
ingen garanti for succes. Hver kamp er en ny kamp, og
spillerne skal ikke vise, hvad de kan på ranglisten. De
skal vise det på billardbordet.

For det andet er der jo også et pres ved at være favorit.
Folk forventer, at favoritten vinder. Hvis nu de andre
hold bider fra sig, hvad så? Billard er også et mentalt
spil, og negative tanker kan hurtigt smitte af på selve
spillet.

Og for det tredje er ligaen skruet sådan sammen, at der
ikke skal meget til, for at det går galt. En enkelt dårlig
holdkamp i slutspillet kan smadre hele sæsonen. Det fik
vi også et eksempel på i årets slutspil.

Men udgangspunktet var godt for Bristol-holdet. De gik
til slutspillet på hjemmebane med 1,5 bonuspoint og
med bevidstheden om, at de havde vundet 13 kampe
på stribe i grundspillet, som de havde vundet ganske
suverænt med 18 sejre, en uafgjort og et enkelt
nederlag.

Første kamp fredag aften var mod sæsonens store
overraskelse, BK Sorana fra Sorø, som kom til slutspillet
takket være en fjerdeplads i grundspillet og dermed nul
bonuspoint.

Bristol – Sorana 6-2

Bristol: Johnny Hansen, Henrik Slorup, Brian K. Nielsen,
Jan Szymula
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Bristol – BK Frem 5-3

Det var den kamp, som koldingenserne havde håbet, de
skulle have haft til sidst.

Nu fik de den som den første lørdagskamp, og det var
med bevidstheden om, at de skulle vinde for at holde liv
i gulddrømmen.

Set med jyske øjne begyndte det fornuftigt. Per Jensen
vandt klart over Brian K. Nielsen, der aldrig kom i gang
for alvor. Men Jan Szymula udlignede for odenseanerne,
da han udnyttede, at Poul Arne Aagaard gik i stå efter
en ellers nogenlunde lige start på kampen.

Henrik Slorup lukkede med en serie på 600 sin kamp
mod Ulrik Schlünsen, og dermed havde Bristol skaffet
sig det ene point.

Til gengæld var Johnny Hansen i vanskeligheder mod
Kent R. Erichsen, som havde strøget afsted med serier
på 394 og 334.

I femte indgang lykkedes det for den individuelle mester
fra 2014 at lukke partiet, og på dette tidspunkt
manglede Johnny Hansen stadig 468 point. Og det var
bestemt ikke uden betydning, om han lavede dem eller
ej.

Bristol måtte regne med, at Vejby slog Sorana. Og det
ville betyde, at forspringet på et matchpoint i form af
bonuspointene fra grundspillet ville være væk. Og
samtidig ville scoren være dårligere, og det ville så
medføre, at det pludselig var Vejby, der ville stå med
fordelen af at kunne nøjes med uafgjort i slutspillets
sidste kamp.

Hvorom alting var, så viste Johnny Hansen sin store
klasse og lukkede med de 468 point uden de store
dikkedarer. Fynboerne var med andre ord stadig i front
– uanset resultatet af den næste kamp i slutspillet.

Vejby – Sorana 4-4

Sorana havde inden sæsonen fået tilgang af Allan
Grønager fra Holbæk, og det var åbenbart det, der
skulle til for at løfte holdet fra midterplaceringer til en
slutspilsplads.

Det har i hvert fald gjort mandskabet mere solidt. Og
det vidste Vejby-folkene meget vel, for i grundspillets

sidste kamp var holdet taget til Vejby og vundet 5-3. Det
var Vejbys eneste nederlag på hjemmebane i denne
sæson.

I Odense fortsatte Henrik Søndergaard spillet fra sin
første kamp. Den individuelle mester fra 2011 lagde fra
land med 334 og fulgte op med serier på over 200 og
100. Thomas Bræck kom aldrig for alvor i gang.

Michael Sørensen udlignede imidlertid for Vejby. Efter
at have lagt for med beskedne ti point fulgte flotte
serier på 398 og 392, der sikrede sejren mod Frank
Mundt Jensen.

Ole Nymark, havde svært ved at komme i gang mod
Allan Grønager, og da det endelig lykkedes, sendte den
store nordsjællandske mand hvid bal igennem keglerne
fra keglepletten.

På dette tidspunkt stod slutspillets højdemæssigt
mindste deltager på 566 point, og Allan Grønager
lukkede derefter med de 234, han manglede.

I forhold til guldet betød det ikke det store, om Vejby
tabte et matchpoint. Til gengæld ville det være en
katastrofe, hvis de tabte holdkampen.

Det gjorde de forsvarende mestre så heller ikke, for
Michael Schæffer kunne slet ikke finde sig til rette på
bordet. Og så betød det mindre for Vejby, at Erling K.
Pedersen også er set bedre end i denne kamp.

Det uafgjorte resultat i holdkampen betød følgende
stilling inden de to sidste kampe:

K V U T Score Bonus
Matchpoint

Bristol 2 2 0 0 11- 5 1.5
5.5

Vejby 2 1 1 0 11- 5 0.5
3.5

Sorana 2 0 1 1 6-10 0.0
1.0

BK Frem 2 0 0 2 4-12 1.0
1.0



Vejby kunne altså stadig tage guldmedaljerne med sejr i
sidste kamp – uanset sejrens størrelse – fordi de i givet
fald ville vinde DM på bedste score.

Det ene point til Sorana i kampen mod Vejby betød til
gengæld, at midtsjællænderne pludselig havde fordelen
i kampen om bronzemedaljerne. De kunne nøjes med
uafgjort, mens BK Frem skulle vinde.

Sorana – BK Frem 4-4

Igen kunne Sorana være glade for Henrik Søndergaard,
der virkelig sprudlede i denne weekend.

Mod Kent R. Erichsen lagde han ud med en serie på 390
point, og han havde nær lukket i anden indgang, men
ballerne klappede, da han manglede fire point.

Det betød dog ikke det store, for Kent R. Erichsen var
helt væk i denne kamp, og Henrik Søndergaard lukkede i
den efterfølgende indgang.

Dermed fik han maksimumpoint som førstemand, og
det må siges at være en meget flot bedrift i så skrapt et
selskab.

Poul Arne Aagaard havde fat i den lange ende i hele
kampen mod Michael Schæffer. Han var dog lidt længe
om at få lukket, og det havde nær givet Michael
Schæffer chancen for et point eller to. Men Poul Arne
Aagaard fik udlignet i holdkampen.

Per Jensen bragte derpå BK Frem foran, da den
individuelle mester fra 2009 viste god fighterånd mod
Allan Grønager, der ellers havde ført i det meste af
kampen.

I den sidste kamp viste Frank Mundt Jensen imidlertid
stor styrke, og da Ulrik Schlünsen samtidig fik lidt svære
indgangsballer, betød det, at soraneren kunne lukke
kampen i fem indgange, og da manglede
koldingenseren 612 point.

Ved 192 på efterstødet gik det galt på en langbal for
Ulrik Schlünsen, og det betød for første gang
nogensinde bronze til BK Sorana, mens BK Frem noget
skuffende – ikke mindst for dem selv – måtte nøjes med
fjerdepladsen.

Bristol tog guldet tilbage til Fyn Af Niels O. Hansen
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Bristol – Vejby 7-1

Hver eneste gang i de sidste otte år har disse to klubber
stået over for hinanden i slutspillets finale. Denne
skriverkarl har set en del af konfrontationerne, og det
har ofte været spændende til det sidste, hvem der løb
med henholdsvis guld og sølv.

Det var det ikke denne gang!

Meget hurtigt fik Bristol-folkene overtaget på tre af de
fire borde. Kun Brian K. Nielsen havde svært ved at
komme i gang mod Ole Nymark. Fynboen stod blot på
30 point i fire indgange.

Hos førstemændene mødtes to mand – Johnny Hansen
og Thomas Bræck – som unægtelig er et par af de
bedste keglebillardspillere igennem historien. Men
bemærkelsesværdigt nok var der ingen af dem, der
havde vundet endnu i dette slutspil. De havde jo begge
tabt til Henrik Søndergaard, og begge havde også spillet
uafgjort mod Kent R. Ercihsen.

Men Johnny Hansen havde fået skudt sig ind på bordet.
Han lagde for med en serie på 384 point. Det er ganske
vist langt fra det samme som en sikker sejr mod Thomas
Bræck, men det satte dog den individuelle mester fra
2007 under pres.

Thomas Bræck scorede 68 point, og i den efterfølgende
indgang lukkede Johnny Hansen. Ligesom mod Henrik
Søndergaard kiksede Thomas Bræck efterstødet, og
dermed var Bristol for alvor på guldkurs.

Johnny Hansen mod Thomas Bræck er en klassiker i
dansk keglebillard. Men det samme kan egentlig siges
om Michael Sørensen mod Henrik Slorup.

De to er jævnaldrende, og de har dystet mod hinanden
mange gange siden tiden som ungdomsspillere.

Ingen af spillerne scorede det store i første indgang i
denne kamp, men da Henrik Slorup fik chancen i anden
indgang, greb han i den grad muligheden.

Han rundede både de 100 og de 200, inden han fik lagt
sig selv lidt svært op, fordi ingen af de hvide baller kom
igennem keglefeltet på en snittebal.

Med en nakkebal på langs med en lille smule løbeskævt
lykkedes det imidlertid for Henrik Slorup at løse
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problemet, og derfra var der ingen slinger i valsen.

786 point scorede han – stævnets højeste serie - og
dermed lukkede han sin kamp og sikrede på denne
måde Bristol klubbens fjerde DM-guld i keglebillard for
hold.

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at Brian
K. Nielsen efter sin skrækstart fik styr på spillet og først
scorede en serie på 410 point og senere en serie på 290
point, som han lukkede kampen med.

Ole Nymark manglede på dette tidspunkt 34 point, og
dem lavede han på efterstødet.

Medvirkende til den klare sejr til Bristol var så også, at
Jan Szymula lagde ud med flotte 508 point. Selvom
Erling K. Pedersen optog forfølgelsen, og selvom
kadencen gik noget af Jan Szymulas spil, var der ikke for
alvor tvivl om udfaldet i denne kamp.

”Det gik nøjagtig, som jeg havde forudset sidste
sommer, da jeg sad sammen med Henrik Slorup
hjemme i hans soppebassin,” smilede Johnny Hansen,
efter at mesterskabet var kommet i hus.

”Der sagde jeg, at 1. april klokken 19 næste år står vi
med et sæt guldmedaljer om halsen,” sagde han med et
glimt i øjet.

”For mit eget vedkommende var det ikke mit bedste
stævne. Men så lavede jeg de 468 point i efterstødet
mod Kent. Det var vendepunktet for mit
vedkommende,” sagde Johnny Hansen.

Johnny Hansen er helt bevidst om, at det har været
altafgørende for Bristol, at Henrik Slorup gjorde
comeback efter syv års fravær i holdturneringen – og
seks års fravær fra billard i det hele taget.

”Holdet var allerede godt sidste år, men der er ingen
tvivl om, at Henrik har givet os noget ekstra, som har
hjulpet os til at erobre guldet tilbage,” sagde han.

Johnny Hansen, Brian K. Nielsen og Jan Szymula har
også alle en aktie i Bristols tre første mesterskaber.
Henrik Slorup har tidligere vundet holdturneringen fire
gange med Taastrup BK – senest i 2008.

”Jeg har været glad for alle mine guldmedaljer. Men jeg
vil nok sige, at dette hold rent kvalitetsmæssigt er det

bedste, jeg har spillet på,” sagde Henrik Slorup.

”På forhånd var jeg meget i tvivl om, hvor jeg stod inden
denne sæson, for jeg havde jo ikke spillet i årevis. Men
det har været inspirerende for mig at spille sammen
med tre så stærke spillere. Vi presser hinanden til
træning, hvor alle kan slå alle, og det har virkelig givet
noget. Jeg har vel nærmest haft min bedste sæson
nogensinde, og dét er i hvert fald over min
forventning,” sagde Henrik Slorup.

At guldet til Bristol var fortjent, anerkendte hans
modstander i den sidste kamp, Michael Sørensen,
gerne.

”Stort tillykke til Bristol. Vi har ganske vist som de
eneste slået dem i grundspillet, men det er et hold, som
er svært at spille imod,” sagde Michael Sørensen.

”Man kan sige, at der på forhånd var tre hold, som
kunne vinde DM i år. Vi lagde så for med en vigtig sejr
over BK Frem, og så vi lige ved at få en gave, da BK Frem
nær havde fået uafgjort mod Bristol. Men der viste de
så igen deres klasse ved alligevel at vinde 5-3. Og i
finalen var der ikke så meget at stille op,” sagde han.

Det hold, der har haft hjemmebanen i de sidste otte år,
har også vundet slutspillet i keglebillard.

”Det betyder noget, at man på forhånd ved, at man skal
præstere i tre kampe, mens det andet hold kun skal
præstere i to af kampene. Det lyder ikke som den helt
store forskel, men rent mentalt gør det bare opgaven
meget sværere, at man ved, at man skal vinde
holdkampen mod så stærk en modstander,” sagde
Michael Sørensen, der selv har været i begge
situationer.

Han roste samtidig Sorana for deres bronzemedaljer.

”Sorana er en klub, hvor der er stor opbakning til
spillerne på holdet – både på hjemmebane og på
udebane. Den interesse er også god for alle andre hold
at mærke. Sorana har været et frisk pust i år. De
kommer med stor energi, og det er også herligt, at det
ikke er nøjagtig de samme spillere, som mødes år efter
år i slutspillet,” sagde Michael Sørensen, der ellers ser
frem til den kommende sæson.

”Det bliver et stort år for Vejby, fordi klubben fylder 50



år. Vi skal være værter for DM individuelt, og det ville jo
være dejligt, hvis vi så også kunne nappe en titel – eller
to,” som han sagde.

Slutstilling:

K V U T Score Bonus
Matchpoint

Bristol 3 3 0 0 18- 6 1.5
7.5

Vejby 3 1 1 1 12-12 0.5
3.5

Sorana 3 0 2 1 10-14 0.0
2.0

BK Frem 3 0 1 2 8-16 1.0
2.0

Guld-billede:

Her ses de danske mestre fra Bristol – Odense. Fra højre
er det Jan Szymula, Brian K. Nielsen, Henrik Slorup og
Johnny Hansen. Helt til venstre ses Henrik Søndergaard
fra Sorana, som brillerede ved at tage maksimumpoint
som førstemand.
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Bronze-billede:

BK Sorana fik for første gang nogensinde bronzemedaljer
i Søren Søgaard Ligaen. Fra venstre ses Frank Mundt
Jensen, Allan Grønager, Michael Schæffer og Henrik

Sølv-billede:

Vejby kom som forsvarende mestre, men
nordsjællænderne måtte nøjes med sølvet. Fra højre ses
Erling K. Pedersen, Ole Nymark, Michael Sørensen og
Thomas Bræck. Helt til venstre ses Poul Arne Aagaard fra
BK Frem.
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Landsfinale i Poolcup 2017

PIger individuel
Guld: Sarah, Gadstrup. Sølv: Nurcan, Klub Fri
Bronze: Nanna, Solbjerggård og Victoria, Vangedede

Drenge 2 individuel:
Guld: Nicklas, Gadstrup. Sølv: Mike, Risskov Ungdklb.
Bronze: Salah, Vangede og Lauge, Risskov Ungklb.

Drenge 1 individuel:

Guld: Axel, Gadstrup. Sølv: Magnus, Gadstrup.
Bronze: Sebastian og Mikkel, Hellerup

Drenge 1 hold: Guld til Gadstrup

Drenge 2 hold: Guld til Gadstrup

Piger hold: Guld til Gadstrup



Medicin og dispensationer
1. TJEK DIN MEDICIN
Der findes forbudte stoffer i mange almindelige lægemidler. Udøvere skal derfor altid tjekke om deres medicin
indeholder stoffer, der er på Dopinglisten.

Tjek via ADD’s medicinsøg på hjemmesiden: http://www.antidoping.dk/medicin/medicin
eller via ADD’s gratis app ”antidoping”: http://www.antidoping.dk/medicin/medicin/medicin_app

Du kan tjekke lægemidler, der er godkendt i Danmark, efter præparatets navn. Det er ikke muligt at tjekke
naturmedicin, kosttilskud mv.

2. FINDES DER ET TILLADT ALTERNATIV?
Hvis din medicin er forbudt, skal du sammen med din læge undersøge, om du kan bruge et andet tilladt præparat, der
ikke er på Dopinglisten og dermed ikke kræver dispensation.

3. SKAL DU BENYTTE ET LÆGEMIDDEL, SOM INDEHOLDER STOFFER, DER ER PÅ DOPINGLISTEN?
Findes der ikke et tilladt alternativ til din medicin, skal du følge reglerne for dispensation (TUE).
Eliteidrætsudøvere skal som udgangspunkt altid søge dispensation (TUE).
I DDBU er det som udgangspunkt alle spillere på landshold både mænd og kvinder (fx deltagere ved NM, EM og VM)
samt alle der deltager i konkurrencer, som det enkelte internationale forbund definerer som en international
konkurrence (WCBS, WPA, UMB, CEB, EPBF, IBSF og EBSA).

Tjek www.antidoping.dk for hvorvidt du skal søge om dispensation.

Tjek dit internationale specialforbund eller den aktuelle eventarrangørs krav til dispensationer.
Det er ikke alle der skal søge om dispensation på forhånd, men uanset om du skal søge dispensation på forhånd eller ej,
skal du være opmærksom på, at brug af medicin, der indeholder stoffer på Dopinglisten, altid skal kunne dokumenteres
af en læge. Du skal ligeledes altid leve op til de specifikke krav, der stilles for at kunne opnå dispensation.
OBS: Vær særligt opmærksom på Beta-blokkere der er er forbudt i konkurrence i billard. Stoffer, som er forbudt i
konkurrence, må ikke kunne spores i din krop under en konkurrence. Du skal være opmærksom på, at nogle stoffer er
mulige at spore i din krop længe efter, du har indtaget dem.

4. MEDICIN I UDLANDET
Medicin, som købes i udlandet, kan fx have samme produktnavn som medicin købt i Danmark, men indholdsstofferne
kan være forskellige! Får man brug for at købe medicin i udlandet, skal man altid undersøge lokalt om medicinen
indeholder stoffer, der er på Dopinglisten! Se ADD's vejledning:
http://www.antidoping.dk/medicin/medicin/medicin_i_udlandet

DDBU anbefaler, at du køber din nødvendige medicin hjemmefra.

Du er selv ansvarlig for, hvad du indtager, fx alt du spiser, drikker eller tilfører kroppen på anden vis. Det gælder fx
medicin, kosttilskud, naturpræparater, kost mv. Det er ’objektivt ansvar’.

5. MERE INFORMATION OG HJÆLP
Se mere i Udøverguiden – vejledning til udøvere om antidopingreglerne
http://www.antidoping.dk/sitetools/downloadcenter/publikationer/udoeverguide

Nyt fra DDBU
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Nyt fra DDBU: Arrangører af Danske mesterskaber

Sæson 2016-2017

12.-13. maj 2017 DM 2-mands hold 5-kegle

02.-03. juni 2018 DM juniorer kegler, 3-bande, 5-kegle Sakskøbing

Ansøgning om et DM arrangement sendes til Hanne Rasmussen hanne@ddbu.dk
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Planlagte møder og aktiviteter i 2016

Måned Dato Aktivitet Sted

April

22. DDBU bestyrelsesmøde Nyborg
Maj

12.-13. DM 2-mands hold 5-kegle
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Åbningstider: Mandag til torsdag: 8.00 - 15.30
Fredag: 8.00 - 15.00

Medarbejdere:
Jan Bemmann
Generalsekretær og ansvarlig for den
daglige administration

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 20 82
Internet: http://www.ddbu.dk
E-mail: ddbu@ddbu.dk
Spar Nord: Reg. nr. 9219 Kontonr. 456-52-27365

Hanne Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig
for turneringsadministrationen Vest.

Nordlundsvej 124
7330 Brande
Telefon: 97 18 29 29
Fax: 97 18 29 37
E-mail: hanne@ddbu.dk

Niels Nüchel
Udviklingskonsulent.
Ansvarlig for klubbesøg/klubudvikling

Gravene 28
7860 Oddense
Tlf. 24250633
E-mail: nuchel@ddbu.dk

DDBU's sekretariat DDBU's bestyrelse

FORMAND
Flemming Busk Knudsen
Telefon: +45 20894680
E-mail: fbk@ddbu.dk

NÆSTFORMAND
Michael B. Nielsen
Telefon: +45 40 81 18 51
E-mail: michael_b@nielsen.mail.dk

ELITEUDVALGSFORMAND
Kent Erichsen
Telefon: 21475455
E-mail: elite@ddbu.dk

TURNERINGSUDVALGSFORMAND
Jan Mortensen
Telefon: +45 40954246
E-mail: jm@ddbu.dk

KASSERER
Niels Chr. Kjær
Telefon: +45 99555100
E-mail: nck@ddbu.dk

FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET
Paul Alring
Telefon: +45 31 27 22 75
E-mail: alring@ddbu.dk

MEDLEM AF BESTYRELSEN
Tina Hjort Hansen
Telefon:
E-mail: trille.hjort@hotmail.com

BESTYRELSESMEDLEM SNOOKER
Per Micki Christensen
E-Mail: snooker@ddbu.dk

BESTYRELSESMEDLEM POOL
Jakob Lyng
E-Mail: ddbupool@gmail.com
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