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Anders Henriksen vinder EM U21 i Fri Carambole

I en helt fantastisk finale mod franskmanden Pierre

Martory vandt Anders Henriksen, VBC en helt

enestående og suveræn sejr ved i 1 indgang at score

300 point og dermed vinde Europa mesterskabet i

fri carambole for U21.

Det skete søndag aften den 1. april 2018 i Rochin i

Frankrig.

En præstation som indrammes af den suveræne

finalesejr samt en semifinalesejr over hollænderen

Jordy Jong (300-19) i 3 indgange.

I de indledende puljekampe vandt Anders to ud af

tre kampe med et snit på 51,5. Det var især de to

første puljekampe, som trak ned i snittet. Sidste

puljekamp blev vundet i 1 indgang til distancen 250!

Serie på 300 i finale – slukket og lukket!

I semifinalen og finalen skulle Anders imidlertid kun

bruge henholdsvis 3 og 1 indgange for at score de

300 point, som er distancen i finalerunden. En

præstation, som gav et samlet snit i finalerunden på

hele 150, vidner i den grad om en suveræn samlet

sejr og en mental toppræstation ud fra devisen:

”Slå til når det gælder”.

Største serie og største stævnesnit
Med en serie på 300 (lukker i 1 indgang) og et

samlet snit for stævnet på 73,39 blev Anders også

samlet en klar nr. 1.

Finalemodstanderen Martory (F) nåede en

stævnesnit på 62,0.

Et kæmpe stort tillykke til Anders med det

velfortjente Europamesterskab.
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w w w. b i l l a r d. d k
Vi er kun et klik herfra!

Jylland & Fyn
Ladegårdsvej 10-14
7100 Vejle

Sjælland & Øer
Agenavej 39F
2670  Greve

Tlf.: 70 13 13 33

Spørg eksperten 
og få bedre råd!

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

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

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

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

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

Spar penge på varme - 
bestil m/ fjernvarme.



DM Slutspil ”Søren Søgaard Ligaen” Keglebillard
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Vejby Billard Klub var vært for årets DM Slutspil

Keglebillard for hold, der blev spillet d. 23.marts -

24.marts 2018.

Vejby Billard Klub, Bristol Odense, BK Frem Kolding

og Asaa BK, var de fire klubber som havde

kvalificeret sig til DM Slutspil – Final Four.

Bristol Odense var forsvarende mester fra sidste år,

og var også favorit til at vinde titlen igen.

Asaa BK stillede op som debutant til et DM Slutspil,

De 4 spillere fra Nordjylland tog til Vejby for at lave

en god figur, hvilket de så absolut også gjorde. Med

en uafgjort kamp imod Vejby BK, og med et hårfint

nederlag på 5-3 imod Frem Kolding, der var Asaa BK

tæt på en medalje. Særligt Lars Lænkholm spillede

fint ved DM stævnet. Martin Kristensen, Søren

Sørensen og Lars Christensen, var dog også i fin

form. En 4. plads ved stævnet, og med en godkendt

præstation. Det må give mod på mere til næste

sæson.

Efter de første 4 kampe ved slutspillet, der lå Bristol

Odense til at vinde guld og Vejby BK til at vinde sølv.

Den sidste kamp i 6. runde ville afgøre

mesterskabet. Uafgjort var nok for Bristol Odense.

BK Frem Kolding lå til bronzemedaljer, de måtte

bare ikke spille uafgjort eller tabe til Asaa BK i

kampen i 5. runde.

Det blev en meget tæt affære imellem de 2 hold.

Per Jensen tabte overraskende til en velspillende

Søren Sørensen. Kent Erichsen var flyvende imod

Martin Kristensen og lukkede med en serie på 790 i

2. indgang. Poul Arne Aagaard slog sikkert Lars

Christensen. Dermed skulle det afgøres i sidste

kamp, hvor Lars Lænkholm mødte Ulrik Schluensen.

Lars Lænkholm slukker med en serie på 400. Ulrik

skulle lave 62 i efterstødet, og det gjorde han. 5-3 til

BK Frem Kolding, og hermed bronze.

Finalekampen Bristol Odense og Vejby BK blev

aldrig rigtig spændende. Henrik Slorup vandt klart

over Michael Sørensen, og Brian K. Nielsen vandt

overbevisende over Ole Nymark. Jan Szymula slog

Erling Pedersen, efter en god start af Vejby spilleren

med en serie på 384.

Thomas Bræck var tæt på at lukke i sin 2. indgang

imod Johnny Hansen, da han måtte gå fra bordet

med en flot serie på 726. Thomas Bræck vandt som

eneste Vejby spiller i dysten imod Bristol Odense.

Med resultatet 6-2 over Vejby BK, der genvandt

Bristol Odense fortjent titlen.

Bristol Odense spillede med et totalsnit på 129,50

for hele stævnet.

DM guld til Johnny Hansen, Henrik Slorup, Brian K.

Nielsen og Jan Szymula.

Tillykke til holdet og tillykke til Bristol Odense.

DM stævnets totalgennemsnit blev på 95, 58.

Højeste serie: 790. Kent Erichsen. BK Frem Kolding.

Højeste enkeltsnit: 400,00. Kent Erichsen. BK Frem

Kolding.

Højeste individuelle totalgennemsnit: 171,42.

Henrik Slorup. Bristol Odense
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Tak til Vejby Billard Klub for et vellykket DM Slutspil.

Tak til de mange frivillige kræfter, der hjalp med til

at gøre arrangementet til en god oplevelse.

Tak til dommerne for en fin indsats ved DM

stævnet.

Tak til Mike Hjort Christensen, Henrik Munk og Kent

Erichsen – for Live Streaming.

Tak til Søren Søgaard A/S for sponsorsamarbejde til

”Søren Søgaard Ligaen”

Vejby Billard Klub er også vært for årets individuelle

DM, som spilles d. 6. – 8. april.

Stævneleder

Flemming Busk Knudsen
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Har din klub ingen hjemmeside - overvejer i en ny

Tilbud til billard klubberne i DK.

Klubberne finder en kontakt person, som har et minimum af kendskab til IT og internettet.

Jeg får kontakt til den enkelte kontaktperson og aftaler nærmere vedr. det videre forløb.

Jeg får opsat en midlertidig server (Min bror hoster hjemmesider).

Sammen med kontaktpersonen sætter vi siden op, med det indhold og de funktioner som vi aftaler.
(Layout, farver osv. aftales samtidig)

Når klubben har gennemset og godkendt siden laver jeg en redelegering, således at siden kommer
ud på domænet.

Jeg har ca. 15 års erfaring med CMS systemer, som jeg har arbejdet med professionelt og som jeg har
et indgående kendskab til. CMS systemet Joomla har jeg sat utallige hjemmesider op i.

www.assensbillardklub.dk er således sat op i Joomla.

Siden har et intranet, som kan ses af medlemmer som er logget på. Dette er sat op i et meget stort
system som er en komponent til Joomla og som hedder Community builder.

Med dette kan man medlemsstyre på alle måder.

Min egen hjemmeside: www.bomas.dk

Mit tilbud til den enkelte klub er ikke de priser du ser på hjemmesiden, men lyder på:

Opsætning af siden 1500,- kr.

Hosting 45,- pr. måned, eller 540,- om året.

Venlig hilsen

Bo Madsen
Lillebæltsvænget 15
5500 Middelfart
Tlf.: 51 23 27 65
Sekretær i Assens billard klub

http://www.assensbillardklub.dk/
http://www.bomas.dk/
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DDBU indstifter en ny pris

DDBU udskriver en konkurrence blandt sine klubber og stifter en ny pris.

”Årets medlemsfremgang”

Hvilken klub er bedst til at fastholde og rekruttere nye medlemmer i 2018.
Bliv den bedste billard klub i Danmark til at rekruttere og fastholde medlemmer.

Den bedste klub bliver honoreret med 10.000,- kr.

Kriterier:
Resultatet gøres op på baggrund af de indberettede medlemstal for 2017 og de

kommende tal for 2018.
Resultatet opgøres den 1. april 2019.

Her vil det fremgå af de indberettede medlemstal, hvilken klub der har været bedst til
at rekruttere og fastholde sine medlemmer.

Hvis en, to eller tre klubber har været lige dygtige, vil det være den klub,
der har haft den største procentuelle fremgang. Det vil sige størst fremgang i forhold til

medlemstal.

Klubber stiftet/indmeldt i DDBU i 2018 vil først kunne deltage i konkurrencen i 2019

Prisen vil blive overrakt på DDBU’s årsmøde i 2019 sammen med diplom.
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Medlemsfremgang i DDBU
Den Danske Billard Union har fået flere medlemmer.

104 nye medlemmer er det blevet til i 2017.
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DM i Keglebillard i Vejby d. 6-8. april 2018.

Brian K. Nielsen (Bristol Odense) og
Charlotte Sørensen (BC Holbæk) genvinder
DM i Keglebillard.

Det var rekordernes DM, da der i Vejby blev spillet

DM Finalestævne i Keglebillard for mænd og for

kvinder.

Henrik Ryholt og Thomas Bræck lukkede begge en

kamp i 1. indgang med en serie på 800, og

tangerede dermed rekorden med 800 i snit for en

enkelt kamp. Kent R. Erichsen lavede også en serie

på 800, men i 2. indgang. Tangering af rekord for

serie.

Hos kvinderne var Charlotte Sørensen virkelig flot

spillende, og satte ny rekord for totalsnit med

56,81. Undervejs i stævnet spillede hun også med

det højeste enkeltsnit ved et DM Finalestævne, da

hun spillede med 83,33 i en puljekamp. Charlotte

Sørensen havde faktisk muligheden for at lukke

denne kamp i sin 4. indgang, men brændte ved 482.

Kun sølle 8 point manglede. Tidligere i sæsonen har

hun dog præsteret at spille med 100,00 i snit i en

turneringskamp.

Hos mændene røg nogle af forhåndsfavoritterne ud

allerede i kvartfinalerne. Johnny Hansen, Henrik

Slorup, Martin Kristensen og Henrik Ryholt, de

overlevede ikke kampene i første KO fase. Henrik

Ryholt tabte i omspil til Rune Kampe.

Rune Kampe var stævnets positive overraskelse på

herresiden, da han spillede sig frem til semifinalen.

Her måtte han så se sig besejret af en stærkt

spillende Kent R. Erichsen. I den anden semifinale

imellem Thomas Bræck og Brian K. Nielsen, var det

svært for begge spillerne at komme i gang.

Forholdsvis nemme oplæg blev brændt og der var

meget nervøsitet at spore hos begge. Brian K.

Nielsen vinder til sidst kampen, og en skuffet

Thomas Bræck må nøjes med bronzemedalje på

hjemmebanen i Vejby.

I finalen kommer Kent R. Erichsen bedst fra start

med en stor serie. Brian K. Nielsen får i 3. indgang

en god indgangsbal serveret, og den udnytter han

efterfølgende optimalt. Med en serie på hele 736

point lukker han kampen og genvinder DM titlen i

Keglebillard. Flot gjort af Brian.

Semifinalerne hos kvinderne hed: Marianne

Mortensen – Susanne Vennersdorf og Annie

Clausen – Charlotte Sørensen.

Det blev en tæt og meget spændende dyst, imellem

Susanne og Marianne. Kampen bølgede frem og

tilbage, og først til sidst fik Marianne overhånden og

kunne gå fra kampen som vinder.
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DM i Keglebillard i Vejby d. 6-8. april 2018.

I den anden semifinale var det en temmelig ensidig

affære. Charlotte Sørensen scorede store serier og

Annie Clausen kunne ikke komme i gang med sit

spil. Charlotte lukker i 8. indgange og Annie opnår

meget få point.

I finalen hos kvinderne kommer begge spillere godt

fra start med serier på over 100. Charlotte Sørensen

får scoret stabilt og Marianne Mortensen kæmper

godt imod. Charlotte lukker kampen i sin 10.

indgang og genvinder fortjent DM titlen i

Keglebillard. Hun spillede et DM i Vejby på meget

højt niveau, og var nærmest i en klasse for sig selv

hos kvinderne.

Kent R. Erichsen stod for stævnets højeste totalsnit

på 203,42.

Vejby Billard Klub var som arrangør for DM i

Keglebillard, og klubben gennemførte en

velorganiseret stævne.

Næste år spilles DM i Keglebillard i Hjørring.



Mandag aften sluttede et historisk DM i snooker.
Flere har efterfølgende kaldt det for det største DM
nogensinde afviklet, hvilket det er svært at være
uenig i.

Niveauet i turneringen var tårnhøjt, og der blev
noteret 28 breaks på High Break-listen, som talte
breaks på 40+. heriblandt var der to 100-breaks, og
det ene af dem et majestætisk 147 af den nykårede
danmarksmester Daniel Kandi!

Hans 147-break er det første 147-break nogensinde
lavet i en turnering af en dansker. Han er den anden
dansker til at lave 147. Den anden er Rune Kampe,
som har lavet det én gang i en træningskamp.

Daniel Kandi viste højt niveau igennem hele
turneringen og endte overlegent med at slå Allan
Norvark 5-1 i finalen. Derved fik han for sjette gang i
sin karriere hængt guldmedaljen om halsen.

Bronzemedaljerne gik til Ali Ijaz fra Albertslund BC
og Rune Kampe fra Frederiksberg BK. Sølvmedaljen
gik til Allan Norvark fra Frederiksberg BK. Stort
tillykke og flot præstation!

DM kan opsummeres med følgende højdepunkter:

- 45 tilmeldte deltagere

- Lange distancer i både kvalifikationen og ved
finalestadiet

- Nye klæder på alle borde (Strachan 6811
tournament 30 oz)

- Nye baller på alle borde (Aramith tournament
champion 1G)

- Dommerseminar hvor World Snooker-dommer
Alex Crisan uddannede 5 nye internationale Class 3
dommere

- Dommere på alle kampe ved finalestadiet

- Professionel livestream med kommentatorer

- Fotografer som tog flere hundrede billeder af
eventet og deltagerne

- Afslutnings-banquet med rekord-mange deltagere

- Flere nye spillere og masser af tilskuere

- 28 breaks på High Break-listen (heriblandt 2 x 100-
breaks

- Det første 147-break lavet i en turnering af en
dansker

- Besøg af TV NEWS, som sendte live fra DM og
interviewede Daniel Kandi

- Medieomtale af Daniels fantastiske 147-break i
Ritzau, TV Lorry Nord, P3, P4, Jyllands-Posten, BT,
Ekstra Bladet, TV2, TV2 NEWS, MetroXpress,
thecueview.com og World Snooker

En kæmpe tak skal lyde til alle dem, som har
bidraget til at gøre danmarksmesterskabet til noget
helt særligt, herunder en særlig tak til:

Henrik Kaj Hansen og Jonas Wittenburg hos
Copenhagen Pool & Snooker House for at huse
eventet og sørge for lækre forhold med nye klæder
på bordene.

Lasse Petersen og hans firma INKPRO for at
sponsorere dommerne med 1.000 kr. hver, Daniel
Kandi med 10.000 kr. for sit 147-break og Rune
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HISTORISK DM OVERSTÅET!
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HISTORISK DM OVERSTÅET!

Kampe med 2 x 1.000 kr. for at have lavet High
Breaks to af dagene.

John Pedersen og Mikkel Bo Rasmussen for at tage
fantastiske billeder.

Dommerne: Michelle Hein, Mensur Mehdi, Mads
Brundbjerg, Andreas Koll Petersen (Class 3), Alex
Tanev Persson (Class 3), Allan Bruun (Class 3),
Michael Feldthaus (Class 3), Casper Petersen (Class
3) og Hans Peter Roth (Class 3).

Turneringsleder Allan Bruun og Turneringsleder-
assistent Michael Fihl for at håndtere turneringen
på fin vis og sikre en flot afvikling af eventet.

Hans Peter Roth for et utroligt flot stykke arbejde
med at komme ud til medierne med Daniel Kandis
147-break, for at arrangere og ordne det praktiske
med dommerkurset, kommentere på livestream og
opdatere med opslag på Facebook.

Henrik Munk, Kent Erichsen og Mike Hjort
Christensen for livestream.

Spillerne som har trænet op til eventet, og alle
andre som har bidraget med en hånd her og der,
når der har været brug for det.

De varmeste hilsner

Per Micki Christensen
Formand for Snookerudvalget
DDBU
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Vi støtter de lokale billardklub-
ber med ”Vær Aktiv Kampagnen”. 
Kampagnen bygger på en samar-
bejdsaftale mellem billardklubben 
og Aros Forsikring, der i alt sin en-
kelthed går ud på, at medlemmerne 
i billardklubben booker et forsik-
ringsmøde med os. 

Vi kvitterer med et tilskud til bil-
lardklubben – og I bestemmer selv, 
hvad pengene skal gå til.

Aros Forsikring gør en forskel for  
Billard Unionens medlemmer!

Aros Forsikring GS · Viby Ringvej 4B, 8 · 8260 Viby J  
Telefon 7010 4222 · Døgnvagt ved skade 8734 5099   
www.aros-forsikring.dk · aros@aros-forsikring.dk

Skal vi også  
forsikre jeres  
medlemmer?

   Ring til Martin Høj  
salg- & kundeservicechef  

2124 1340

Forvent lidt mere… 

Som kundeejet forsikringsselskab er vi 
så stolte over den fantastiske bedømmel-
se af os. EPSI Rating dækker nemlig ikke 
kun kundetilfredshed, men også vigtige 
faktorer som kundeloyalitet, produkt- og 
servicekvalitet (fx i en skadesituation), 
samt værdi for pengene. 

EPSI Rating er en uafhængig undersøgel-
se af tilfredsheden blandt privatkunder 
i den danske forsikringsbranche. Ifølge 
EPSI er Aros Forsikring Danmarks bedste 
forsikringsselskab for alle - uden krav til 
særlige foreningsmedlemsskaber eller 
geografisk tilknytning. 

Bedste

AR
OS FORSIKRIN

G4

Aros Forsikring 
er for andet år i træk  

Danmarks bedste forsikringsselskab  
for alle

Læs mere om EPSI Rating på 
www.aros-forsikring.dk



Åbningstider: Mandag til torsdag: 8.00 - 15.30
Fredag: 8.00 - 15.00

Medarbejdere:
Jan Bemmann
Generalsekretær og ansvarlig for den
daglige administration

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

Hanne Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig
for turneringsadministrationen Vest.

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

Niels Nüchel
Udviklingskonsulent.
Ansvarlig for klubbesøg/klubudvikling

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

DDBU's sekretariat DDBU's bestyrelse

FORMAND
Flemming Busk Knudsen
Telefon: +45 20894680
E-mail: flemming_b@knudsen.mail.dk

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

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

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

KASSERER
Erik Søndergaard
E-mail: eriks@ddbu.dk

FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET
Vakant

MEDLEM AF BESTYRELSEN
Marianne Mortensen
Klokkerbakken 56
8210 Aarhus V
Telefon: +45 50 74 99 61
Email: ungdom@ddbu.dk

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

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