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På CEB Generalforsamlingen i Brandenburg i
Tyskland, der var den aktuelle situation omkring
UMB og PBA, et naturligt mødetema.

PBA er en ny international billardaktør på 3-bande
carambole scenen. PBA organisationen har sin base
i Sydkorea.

Der er en igangværende international billardkonflikt
mellem UMB og PBA. Det er ikke lykkedes efter et
længerevarende forløb, at etablere et formelt
samarbejde mellem UMB, som er verdensforbundet
for carambole, og PBA. Parterne har svært ved at
have en konstruktiv dialog sammen, og sammen
finde løsninger/kompromisser.

Konflikten blev særligt belyst og diskuteret på et
formøde med CEB medlemslandene, afviklet dagen
før CEB Generalforsamlingen, hvor UMB
Præsidenten Farouk Barki også deltog.
Den Danske Billard Union deltog med 3 personer til
formødet: Eliteudvalgsformanden, næstformanden
og formanden.
På mødet kom Farouk Barki med sin version af
konfliktens indhold og hændelsesforløb, samt
informerede om kommende UMB tiltag relateret til
situationen.

For Den Danske Billard Union, der er den
igangværende internationale billardkonflikt mellem
UMB og PBA, i gang på et rigtigt kedeligt og uheldigt
tidspunkt til vores VM stævne i Randers.

Det var derfor vigtigt for Den Danske Billard Union,
at vi deltog og tog ordet på møderne i Tyskland, og
at vi markerede holdninger og kom med inputs til
konfliktsituationen.

DDBU formanden var på banen ved formødet og på
CEB Generalforsamlingen, og bad UMB Præsidenten
om at være både løsningsorienteret og
dialogsøgende. Dette med stor hast. DDBU ønsker
en snarlig afklaring, så vi ikke får en uheldig
opdeling af spillerne. Ligesom DDBU som arrangør
til UMB VM i november, står i en speciel situation

pga. konfliktforholdet og en uheldig timing af en
international billardkonflikt. DDBU ønsker
endvidere, at UMB udviser ansvarlighed,
diplomatisk snilde, konflikthåndtering og ledelse - til
at løse billardkonflikten med PBA.

De helt store konfliktpunkter p.t er
medierettigheder, turneringsafviklingsforhold,
organisationsforhold og økonomiske forhold, hvor
parterne er noget fra hinanden. En snarlig løsning
på billardkonflikten er svær at se. Desværre.

Farouk Barki flyver til Sydkorea her i maj, hvor han
håber på at kunne lande en aftale med PBA
organisationen.

UMB har tidligere meldt ud offentligt, at spillere
som vælger at melde sig til PBA organisationen, de
vil blive mødt med karantæneforhold og vil blive
suspenderet fra deltagelse i UMB turneringer. CEB
går hånd i hånd med UMB, og bakker UMB op i
dennes tilgang til PBA organisationen, og til
suspensionstilgang overfor spillere som tilmelder sig
den kommende PBA tour. DDBU forventes af UMB
og CEB, at følge den linje som er lagt og udmeldt.

I Danmark har to spillere indtil videre tilmeldt sig
PBA organisationen i Sydkorea. Det er Tonny
Carlsen og Allan Schrøder.

Spillere som tilmelder sig og deltager i den første
officielle PBA turnering i juni 2019, de vil få 1 års
karantæne gældende lige efter Europa Cup for
klubhold i Porto. PBA spillere kan godt deltage i
UMB World Cup i Blankenberge (Belgien) og i
Europa Cup i Porto, men vil stå til karantæne ved
UMBWorld Cup i juli i Porto.

PBA spillere vil ikke kunne deltage i danske tours,
DM, holdturneringer m.m., når man står i
karantæne.

Den Danske Billard Union ønsker ikke, at vi skal
opleve et UMB/PBA konfliktforløb, som ligner det vi
så for år tilbage med UMB/BWA konflikten. Her kom
både danske spillere og internationale topnavne i
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klemme til udøvelsen af deres sport. Dette i flere år.

Den Danske Billard Union vil gerne appellere til de
danske spillere, der overvejer at gå med i PBA
touren, til at vente med at gøre dette, efter VM i
Randers.

Vi håber på en snarlig løsning af konflikten mellem
UMB og PBA. Ligesom vi håber på, at UMB/Farouk
Barki finder en løsning og opnår et aftalegrundlag
med PBA, således at vi undgår at devaluere vores
Elitedivision og DM, og i særdeleshed vores VM
stævne i Randers.

Billardsporten har ikke brug for længerevarende
internationale konflikter, som det vi oplever mellem
UMB og PBA.
Billardsporten har heller ikke brug for at spillere
skal gives årelange karantæner og
suspensionsforhold.

Det vil være trist, hvis danske spillere og
internationale topnavne i 3-bande carambole, skal
nægtes tilladelse til at dyrke deres idræt pga. en
verserende international billardkonflikt.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen
Formand for Den Danske Billard Union
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Til samtlige klubber,  
DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og    
Æresmedlemmer 

Brøndby den 12. april 2019 

I forbindelse med DDBU’s årsmøde indbydes til Temamøde: 

 

”Rekruttering for Idrætsforeninger via sociale medier” 
   Oplæg omkring mulighederne med en Facebookside og Facebookbegivenheder. 

Oplægsholder: Jakob Lind Tolborg 

 ”DIF og DGI’s foreningspulje ” 
V/ DDBU’s Udviklingskonsulent Niels Nüchel 

    Lørdag den 15. juni 2019 kl. 10.00 

Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 

2605  Brøndby 

Frokost fra kl. 11.45 til kl. 12.45 

 

Årsmødet starter herefter kl. 13.00 med følgende 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: 
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Ø-Puljen

Den samlede ø-pulje andrager lige omkring 27.000 kr.
Puljen blev oprettet for at støtte klubberne på Bornholm
og Ærø.

Læsø var også med i puljen men der findes ikke længere
en klub på øen.

Det er således klubberne på de 2 øer der er de mest
økonomisk belastede i forbindelse med deltagelse i
turneringer rundt omkring i landet.

Hovedparten af ø-puljen - 60% -er derfor dedikeret de
ovennævnte klubber men der er også muligheder for at
få tilskud den anden vej.

Hvis man skal deltage i en regionsfinale eller en
landsfinale på Bornholm er der mulighed for at få
udbetalt et tilskud som nedenfor anført.
750 kr. ved individuel deltagelse fra turneringsområde
Øst og 850 kr. ved individuel deltagelse fra
turneringsområde Vest.

Hvis man skal deltage i en tilsvarende finale på Ærø
udbetales 750 kr. for turneringsområde Øst og 650 kr.
for turneringsområde Vest.

De anførte satser er naturligvis under den forudsætning
at antallet af ansøgninger ikke overstiger de økonomiske
rammer.

Såfremt der yderligere er et beløb til overs vil disse
uddeles efter ansøgning.
Ansøgning om midler fra Ø-puljen skal være DDBU i
hænde senest den 10. juni

Med venlig hilsen
Kind regards
Jan Bemmann

General Sekretær DDBU

Bronze til Danmark

Dion Nelin og Thomas Andersen vinder bronze ved
EM i 3 bande for hold
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 26-30 NOVEMBER 2019

VÆRKET RANDERS

ENGINEERED BY

WORLD  

CHAMPIONSHIP

3-CUSHION

VM plakaten er klar
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VM i 3 Bande carambole har fået en Facebookside:

"VM 3 Bande 2019"

https://www.facebook.com/VM-3-Bande-2019-366535300630640/

Her vil vi bringe nyt om VM samt de side events, som er planlagt i forbindelse med VM.

Inden længe følger en hjemmeside.

Planlagte side events i forbindelse med VM 2019.

Turneringer Danish Skoma’r Masters”
Termin: 24-26 maj 2019.

Bydyst: Skoma’r turnering
Turneringen afsluttes med en
finalerunde på værket.

Termin: Efterår 2019

VIP-arrangement i loungen på BioNutria Park
Randers: Opvisningskamp
Termin: Sidst I august/ først I

september 2019

Open By Night:
Synlig i bybilledet
Muligheder for at prøve at spille
billard

Termin: Fredag den 11. og lørdag den 12.
oktober

Event i Randers Storcenter/Open by Night
Spil mod en etableret spiller
Pool og Kegler/carambole

Termin: Fredag 11. og lørdag 12. oktober
(uge 41) kl. 10-17 fredag og kl. 10-15
lørdag

Skoleturneringer:
Undervisningsforløb i klubberne af to
omgange.Der planlægges
undervisningsforløb
af hver 6 uger i foråret og efteråret.
Der afsluttes med en turnering
på Værket i pool og kegler

Finaler: 26. og 27. november

Åbent Hus: Der planlægges Åbent Hus
arrangementer i de to billardklubber

Terminer: Efterår

http://Retningslinjer
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Nye skoleprojekter

Skuller der være klubber, der er interesseret i at starte et samarbejde med den/de lokale
skoler.

DDBU står tilrådighed med vejledning og økonomisk støtte.

Kontakt undertegnede

Ring/skriv til:
Udviklingskonsulent

Niels Nüchel
24250633

nuchel@ddbu.dk

Nye ideer og tiltag

Har din klub en god ide??

Har din klub afprøvet en god ide??

Har din klub søgt fonde eller andre puljemidler??

Del din viden og erfaring med andre klubber

Send en kort beskrivelse til undertegnede

DDBU sørger for at de gode ideer spredes så andre, kan få glæde af dem

DDBU samler det hele og gør det tilgængelig for alle klubber

Ring/skriv til:
Udviklingskonsulent

Niels Nüchel
24250633

nuchel@ddbu.dk

Udviklingskonsulenten
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http://www.example.com
http://www.example.com
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Billardsportens
Uddannelsesweekend

den 17. og 18. august 2019
i Bristol, Odense

Yderligere oplysninger på DDBU's hjemmeside samt Facebookside



Udviklingskonsulenten. DDBU fortsætter med prisen "Årets medlemsfremgang"

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 4 2019

DDBU udskriver igen en konkurrence blandt sine klubber

”Årets medlemsfremgang”

Hvilken klub er bedst til at fastholde og rekruttere nye medlemmer i 2019.
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 medlemstal som indberettes for 2018

Resultatet opgøres den 1. april 2020.

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 2019 vil først kunne deltage i konkurrencen i 2020

Prisen vil blive overrakt på DDBU’s årsmøde i 2020 sammen med diplom.
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Kalender:

Dato Begivenhed Sted

Maj
24.-26. Danish Skoma'r Masters Randers

Juni
14. DDBU bestyrelsesmøde Brøndby
15. Årsmøde DDBU Brøndby

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

MEDLEM AF BESTYRELSEN
Thomas Andersen
E-mail: tan@c5apps.dk

FORMAND FOR UNGDOMSUDVALGET
Marianne Mortensen
Klokkerbakken 56
8210 Aarhus V
Telefon: +45 50 74 99 61
Email: ungdom@ddbu.dk

BESTYRELSESMEDLEM SNOOKER
Vakant

BESTYRELSESMEDLEM POOL
Jakob Lyng
E-Mail: pool@ddbu.dk
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