
1 

Maj 2013 Nummer 5 

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

Nyhedsbrev fra DDBU 

Same procedure as last year, Miss Sophie af Niels O. Hansen 

   I starten af april fik vi to nye danske mestre i keglebil-
lard – selvom det nok er så meget sagt, at de er nye. 
Det var nemlig nøjagtig de samme spillere, Marianne 
Mortensen og Ole Nymark, som vandt sidste år. 
   Det var med andre ord same procedure as last year, 
som det hedder i nytårssketchen med Miss Sophie, 
hendes butler, hendes afdøde venner og tigerhovedet. 
Men endnu kan vi da ikke svare, som Miss Sophie gør 
hver gang: Same procedure as every year, James. 
     Det hele var begyndt om fredagen i BK Frems lokaler 
i Kolding, som også havde stået for arrangementet for 
ti år siden. I 2006 blev DM ligeledes afholdt i Kolding, 
men da var scenen Kolding Storcenter, hvor Johnny 
Hansen fra Bristol i Odense vandt sit første DM. 
     Siden har han vundet yderligere to danske mester-
skaber, men det fjerde kom ikke i Kolding. 
 

Pulje 1: Johnny Hansen (Bristol – Odense),. Jan Morten-
sen (Nyborg), Henrik Søndergaard (BK Sorana), Lars 
Jensen (Korsør) 
        
      Det begyndte nu godt nok for Johnny Hansen, som 
med en serie på 784 point i anden indgang lavede sig 
færdig mod Lars Jensen, men derefter gik der kuk i pla-
nen for den topseedede spiller. 
      I anden kamp spillede Johnny Hansen uafgjort med 
Jan Mortensen i en kamp, som Nyborg-spilleren meget 
vel kunne have vundet. Men han kludrede i det til sidst, 
Johnny Hansen lukkede med en serie på 310, inden Jan 
Mortensen lavede seks point, han manglede, på efter-
stødet. 
     Derefter var situationen den, at de to spillere havde 
hver tre point, mens Henrik Søndergaard havde to for 
en sejr over Lars Jensen i anden kamp.  
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     Lars Jensen kunne herefter ikke nå noget, men han 
var tæt på at drille Jan Mortensen i sidste kamp.  
     For Johnny Hansen var Jan Mortensens sejr over Lars 
Jensen skidt nyt, for nu skulle han have point mod Hen-
rik Søndergaard, og det var ikke startet for godt med 
fire sorte indgangsballer ud af de fem første.  
     Sjællænderen lukkede i syvende indgang, og da 
manglede fynboen fremdeles 490 point. Det blev blot 
til 90, hvorefter han kiksede en svær nakkebal. 
     Johnny Hansen har nu været den med afstand bed-
ste keglebillard-spiller i 11 år, men for tredje år i træk 
kiksede det altså ved det individuelle DM.  
     Det er svært at sige, hvorfor det sker, men det er i 
hvert fald så markant, at det ikke længere bare kan til-
skrives uheld eller tilfældigheder. 
 
Pulje 2: Thomas Bræck (Vejby), Finn Mortensen 
(Nyborg), Jens Nielsen (Bristol – Odense), Keld Olsen 
(Taastrup) 
 
    Det var en knaldhård pulje, hvor Keld Olsen ikke fik 
så meget at skulle have sagt. Han lagde for med at tabe 
til sin gamle holdkammerat fra tiden i Københavns 
Energi, Thomas Bræck, hvorefter det også blev til ne-
derlag til begge fynboer. 
     Netop fynboerne mødtes i den første kamp, hvor 
Jens Nielsen vandt i fem indgange, men da Thomas 
Bræck også vandt over Jens Nielsen, var der altså 
spænding på i sidste kamp, hvor Finn Mortensen skulle 
vinde for at gå videre. 
     Ikke mindst takket være en serie på 520 point lukke-
de Thomas Bræck imidlertid i tredje indgang, og trods 
endnu en god indsats røg Finn Mortensen altså ud af 
puljespillet, selvom han spillede med et totalgennem-
snit på 165,66! 
 
Pulje 3: Brian K. Nielsen (Bristol – Odense), Carsten 
Rasmussen (Søborg), Ole Nymark (Vejby), Kent Erichsen 
(BK Frem – Kolding) 
 
    En pulje med deltagelse af både den regerende me-
ster og værtsklubbens eneste spiller på herresiden – og 
i øvrigt den eneste jyske spiller ved herrernes DM. 
    Det var dog fremgang i forhold til for ti år siden, hvor 
DM havde bestået af fem fynboer, otte sjællændere og 
tre københavnere. 
    Carsten Rasmussen var DM-debutant, og det blev 
nok ikke helt den debut, han havde drømt om.  

    Ole Nymark ordnede ham i fire indgange, mens Brian 
K. Nielsen blot skulle bruge tre forsøg mod Kent Erich-
sen. 
     Derefter vandt den regerende mester over Brian K. 
Nielsen i en kamp på et lidt mere beskedent niveau, 
men Kent Erichsen viste godt spil mod Carsten Rasmus-
sen, og han havde derfor den fordel ”blot” at skulle 
vinde den sidste kamp mod Ole Nymark for at gå vide-
re. 
     Brian K. Nielsen ordnede Carsten Rasmussen, og det 
lykkedes for Ole Nymark at få bjærget en uafgjort i 
land, som betød exit til Kent Erichsen, selvom han hav-
de puljens højeste totalsnit (121,88). 
    
Pulje 4: Jan Szymula (Bristol – Odense), Tom Pietraszek 
(KBK/BNV), Frank Mundt Jensen (BK Sorana), Erling K. 
Pedersen (Vejby) 
 
    Der er ingen nemme puljer i en DM-finale, men den-
ne pulje var dog umiddelbart vurderet den svagest be-
satte af de fire puljer ved årets stævne. 
    Jan Szymula vandt begge sine første kampe, og det 
skete med et gennemsnit, der var så meget bedre end 
konkurrenternes, at han i praksis var videre allerede 
efter anden runde. 
    Puljesejren blev sikret med en uafgjort mod Tom Pie-
traszek, som dermed lige nøjagtigt ikke gik videre.  
     Det gjorde i stedet Frank Mundt Jensen, som havde 
slået Tom Pietraszek i første kamp, og som fik lukket en 
spændende og ganske velspillet sidste kamp mod den 
så vidt vides ældste finale-debutant, Erling K. Pedersen, 
som sidste år rundede de 55 år.  
       
Kvartfinaler: Thomas Bræck – Henrik Søndergaard, Jan 
Szymula – Frank Mundt Jensen, Ole Nymark – Brian K. 
Nielsen, Jan Mortensen – Jens Nielsen 
 
   Thomas Bræck fortsatte sit flotte spil fra puljespillet 
og smækkede stævnets højeste serie på 786 point ud 
mod Henrik Søndergaard, der ikke kunne stille det sto-
re op. 
   Jan Szymula og Frank Mundt Jensen skulle mødes 
endnu en gang, og ligesom i puljespillet var det Frank 
Mundt Jensen, der måtte ned til sidst. 
    I en rodet forestilling lykkedes det for Jan Mortensen 
at nedkæmpe Jens Nielsen, men den største spænding 
kom i opgøret mellem Brian K. Nielsen og Ole Nymark. 
    Her svævede sidste års guldvinder på knockoutens 
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rand, da Brian K. Nielsen fik lukket i tredje indgang. Da 
manglede Ole Nymark 334 point, men dem lykkedes 
det ham at score i efterstødet, og da samme Ole Ny-
mark var stærkest i omkampen til 160 point, var det 
ham, der gik videre til semifinalen. 
  
Semifinaler:   Thomas Bræck – Jan Mortensen,  Ole Ny-
mark – Jan Szymula 
 
Den første kamp blev en ensidig forestilling, hvor Tho-
mas Bræck ikke var helt lige så skarp som i de tidligere 
kampe, men hvor han dog stadigvæk demonstrerede 
høj klasse, og hvor Jan Mortensen ikke lige ramte da-
gen. 
    Det startede lidt sløvt fra begges spilleres side i den 
anden semifinale, men det blev Ole Nymark, der først 
kom afsted med serier på 338 og 250.  
    Det lykkedes også for Ole Nymark at lukke i niende 
indgang, og på dette tidspunkt manglede Jan Szymula 
572 point. 
    Det er selvfølgelig en hel del, men forsøget skulle jo 
gøres, og det var nær ved at lykkes! 
    Ved 530 point fik Jan Szymula lagt de to hvide på linje 
foran keglefeltet. Det løste han ved at spille blegt og 
sende tredje bal op igennem keglefeltet og retur. 
    I den slags situationer er man en smule i tilfældighe-
dernes vold. Man kan ikke gøre så meget andet end at 
afpasse tempoet, så begge hvide lægger sig i nærheden 
af keglerne – og så håbe, at de ligger nogenlunde for-
nuftigt. 
    Der manglede nu 38 point, men de hvide lagde sig 
igen på linje, og denne gang forsøgte Jan Szymula at 
løse problemet ved at spille rødt via lang bande. Men 
rød fik ikke den bedste kontakt med den første hvide, 
carambolagen mislykkedes, og Ole Nymark var i finalen. 
    
Finale: Thomas Bræck – Ole Nymark 
 
En slutkamp mellem to klubkammerater er ikke set på 
herresiden i keglebillard i umindelige tider, og det er en 
lidt speciel situation, når spillerne kender hinanden så 
godt. 
    Finalen startede lidt sløvt. Begge spillere lå på om-
kring de 130 i tre indgange. Men herefter fik Ole Ny-
mark lavet en serie på 462 point, inden det gik galt på 
en svær tværbal, hvor den røde endte med at ramme 
hulkanten og lavede skæve. 
    Det var ikke den bedste indgangsbal, Thomas Bræck 

fik, og han fik anbragt den ene hvide inde i midten på 
første stød. Herefter havde han to stød, hvor det lykke-
des at få væltet kegle, men hvor den hvide blev liggen-
de inde midt i keglefeltet, inden han kiksede en ond 
spids med stor afstand imellem rød og hvid og rød op 
ad banden. 
    Herefter spillede Ole Nymark underhåndslangbal, 
hvor han fik ballen i keglerne ud på bordet og kunne 
starte en ny serie, hvor han lavede knap 100. 
    Det er sådan noget, der meget vel kan være forskel-
len på DM-guld og DM-sølv, for selvom Thomas Bræck 
nu lavede en serie på 280, gik det hverken værre eller 
bedre, end at den hvide gik imellem keglerne uden at 
vælte nogle af dem. 
    Ole Nymarks stil er noget mere åben end de fleste af 
elitespillernes, men den er pokkers effektiv, når man 
rammer ballerne så godt, som han gør, og han lukkede 
med 134 i den efterfølgende indgang. 
    Thomas Bræck skulle score knap 400 point for at få 
omkamp, og det skete ikke, for ved 132 endte den røde 
i midterhullet, og Ole Nymark blev den første spiller 
siden Henrik Slorup i 2004 og 2005, der vandt guldet i 
to år i træk. 
     ”Det er stort,” sagde Ole Nymark efter at have sikret 
sig sit tredje DM-guld i alt.  
    ”Thomas havde spillet bedst i turneringen, mens jeg 
havde måtte kæmpe for at blive i turneringen tre gan-
ge. I finalen var det så et spørgsmål om, hvem der først 
kom i gang, og der havde jeg da bestemt heldet på min 
side,” som han sagde. 
     Thomas Bræck vandt DM i 2007 helt suverænt, men 
siden da har han været i finalen fire gange og tabt hver 
gang. 
     ”Siden dengang er det ikke lykkedes for mig at kom-
me ind i den mentale osteklokke, som jeg var i, da jeg 
vandt guldet” sagde Thomas Bræck, der anerkendte, at 
Ole Nymarks sejr var fortjent. 
     
Hos kvinderne var deltagerfeltet en smule svækket, da 
sidste sæsons sølvvinder, Jeannette Jensen fra Aarhus, 
ikke stillede op. De lange serier gør Jeannette Jensens 
helbred og keglebillard til en dårlig kombination.. Så går 
det bedre med 3-bande carambole. 
      
Pulje 1: Marianne Mortensen (Aarhus), Charlotte Kofo-
ed (Vordingborg), Annie Clausen (Friheden), Bonnie 
Hansen (BK Frem – Kolding) 
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     Bonnie Hansen er stadigvæk forholdsvis ny i gamet, 
men ikke uden evner. Hun spiller fornuftige dessiner, 
men her var hun kommet i alt for hårdt selskab og tab-
te alle tre kampe. 
     Charlotte Kofoed spillede stærkt mod Annie Clausen, 
inden hun knebent måtte ned mod den forsvarende 
mester, der ikke mindst takket være stævnets største 
serie på 144 også slog Annie Clausen. 
      
Pulje 2:  Susanne M. Vennersdorf  (Viborg), Pia Thybo 
(BK Keglen – Høng), Heidi Wiendahl (Vejby), Jane Kan-
strup (Hundested) 
     Susanne M. Vennersdorf er identisk med Susanne M. 
Sørensen, der siden sidst har skiftet navn – og i øvrigt 
også klub. Fra Sindal til Viborg. 
     I puljen gik det nogenlunde, som man kunne forven-
te. Susanne M. Vennersdorf vandt begge sine første 
kampe, og DM-debutanten Jane Kanstrup tabte begge 
sine. 
    Derefter skulle det afgøres mellem Pia Thybo og Hei-
di Wiendahl, og her lykkedes det for Pia Thybo at tage 
sejren hjem med 44 point. 
     
Semifinaler: Marianne Mortensen – Pia Thybo, Su-
sanne M. Vennersdorf – Charlotte Kofoed 
    Pia Thybo bed godt fra sig, og det samme kan man 
godt sige om Charlotte Kofoed. Men Susanne M. Ven-
nersdorf lukkede i 15 indgange til de 500 point, og Ma-
rianne Mortensen i 16. Og hvis de to andre skal have en 
chance, skal de både selv spille godt, og så må favo-
ritterne ikke have en alt for god dag. Over 30 i snit kan 
de normalt ikke matche, og det kunne de heller ikke 
her. 
     
 Finale: Susanne M. Vennersdorf – Marianne Morten-
sen 
     Det er en klassisk finale, som er opstået mange, 
mange gange – alene det faktum, at Marianne Morten-
sen inden dette DM havde 15 guldmedaljer og Susanne 
M. Vennersdorf havde 11, fortæller en del. 
    Denne udgave startede sløvt. Ingen af spillerne sco-
rede det helt store i starten.. 
    Men så blev det pausetid, og samtidig blev herrefina-
len færdig. De to spillere fik mere ro omkring sig, og så 
kom der fart over feltet. 
   Susanne M. Vennersdorf scorede 84, men Marianne 
Mortensen svarede igen med 76. Derefter lavede begge 
småserier, hvorefter Susanne M. Vennersdorf kom til 

bordet og scorede 134 point. 
   Det lignede en afgørelse, for her manglede hun blot 
30 point. Men Marianne Mortensen kom til bordet, og 
selvom der var problemer undervejs, lykkedes det for 
aarhusianeren at løse dem, og man kan måske godt 
sige, at hun demonstrerede, at hun er en lidt mere alsi-
dig spiller end Susanne M. Vennersdorf. 
   Der korte af det lange var i hvert fald, at Marianne 
Mortensen scorede de 138, hun manglede og vandt 
DM for fjerde gang i træk, mens Susanne M. Venners-
dorf fik sølv efter sidste år at have måtte nøjes med en 
sjælden bronzemedalje. 
    ”Jeg frygtede virkelig, at Susanne ville løbe med det 
hele. Jeg håbede, at jeg ville få chancen for måske at 
halvere distancen, og at jeg så kunne lave dem, jeg 
manglede på efterstødet. Men så begyndte det at køre, 
og jeg troede på det hele vejen i den sidste serie,” sag-
de Marianne Mortensen bagefter. 
    Vi var nu nået til søndag eftermiddag. Tilbage var kun 
medalje-ceremonien, og ligesom alt det andet forløb 
det helt efter planen ved årets DM i Kolding. 
    For den del kan der til næste år sagtens siges: Same 
procedure as last year, please.       
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VIGTIGE DATOER I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET 
ONSDAG DEN 1. MAJ 2013 

Forslag til vedtægtsændringer, forslag til kandidater til 
bestyrelsen og udvalg, samt forslag til 
modtager af DDBU’s Lederpris og Årets Spiller skal væ-
re DDBU’s sekretariat i hænde senest 
onsdag den 1. maj 2013. 
 
Forslag kan kun fremsættes af DDBU`s bestyrelse, og 
klubber under DDBU. 
 

LØRDAG DEN 18.MAJ 2013 
 
Den 18. maj 2013 er absolut seneste tilmelding til års-
mødet, 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. 
 
Kontakt DDBU pr. mail hvis i har mistet jeres bruger-
navn og adgangskode. 
 
Husk at angive om man ønsker at deltage i frokosten. 
 
Med venlig hilsen 
DEN DANSKE BILLARD UNION 
f/ Mikael Toft, formand DDBU 
Jan Bemmann 
General Sekretær DDBU 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra DDBU 
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 DANSK-MESTERSKAB  
(Junior) 2012 – 2013  

Kegler, 3-Bande Carambole,  
Int. 5 kegle.  

 
Spilledato:  Fredag den 10. maj 2013, kl. 10.30  
  Lørdag den 11. maj 2013, kl. 10.00  
  Søndag den 12. maj 2013, ?????  
 
Spillested:  Nykøbing F. Billardklub, Ndr. Ringvej 
  27, 4800 Nyk.F. Tlf. 5485 0618  
 
Stævneåbning:  Turneringsleder Henning Rasmussen, 
  Lokalkoordinator Øst,  
  Kl. 10.15 - Turneringsstart kl. 10.30  
  Alle spillere skal være tilstede ved 
  stævneåbning.  
 
Distance:  Kegler 500 / 600 point  
  3 Bande Carambole 20 point  
  Int. 5 kegler 3 x 50 point  
 
 

PULJEINDDELING  
KEGLEBILLARD:  
Pulje 1:  
Thomas Larsen   Asaa BK  
Mike Christensen  Aalborg BK  
Jakob Kristensen  Hvalsø BK  
 
Pulje 2:  
Sebastian Skøtt  BK Frem  
Jesper Berg Jacobsen  Spjald BK  
Mads Rygaard   BK Højen  
 
Pulje 3:  
Daniel Sørensen  BK Frem  
Anders Henriksen  BK Højen  
Jonas Threms   Vejby BK  
 
 
 
 
 
 

 
3 BANDE CARAMBOLE:  
Pulje 1:  
Mike Christensen  Aalborg BK  
Jonas Threms   Vejby BK  
Jakob Kristensen  Hvalsø BK  
Daniel Sørensen  BK Frem  
 
Pulje 2:  
Nikolaj N. Jensen  Grøndal BK  
Thomas Larsen   Asaa BK  
Jesper Berg Jacobsen Spjald BK  
Nickolai Sørensen  Horsens BK  
 
INT. 5 KEGLER:  
Pulje 1:  
Sebastian Skøtt   BK Frem  
Jesper Berg Jacobsen  Spjald BK  
Mads Rygaard   Højen  
Søren Hartner Terp BK Frem  
 
Pulje 2:  
Jonas Threms   Vejby BK  
Thomas Larsen   Asaa BK  
Mike Christensen  Aalborg BK  

Tillykke til Sebastian med 
bronzemedaljen  ved EM i 5-
kegler  i Brandenburg 
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Gå-hjem-møde:  
Medlemsvækst via eksisterende 
medlemmer 
af  Jakob Draminsky 

 
 
DIF afholder i samarbejde med reklamebureauet Kon-
ceptas et 'gå-hjem-møde' om, hvordan man får sine 
medlemmer til at bruge deres netværk for at opnå 
medlemsvækst. Mødet afholdes den 7. maj kl. 15.30-
17.00 i Idrættens Hus i Brøndby. 
En personlig anbefaling er den bedste markedsføring, 
og det anslås, at netværk og anbefalinger ligger bag 80 
procent af det, vi foretager os. 
 

Søren Vestergaard fra Reklamebureauet Konceptas for-
tæller om, hvordan man skaber en effektiv markedsfø-
ring via netværk og anbefalinger. Han tager blandt an-
det udgangspunkt i en række dugfriske cases, der viser, 
hvordan Konceptas har brugt netværk som markedsfø-
ring og fortæller, hvilke resultater der er opnået. 
 

Oplægget tager afsæt i de praktiske erfaringer, som 
Søren Vestergaard har med at rekruttere nye 
'medlemmer' ved at bruge eksisterende 'medlemmers' 
netværk og aktive anbefalinger - og hvordan det rent 
praktisk kan organiseres og måles. 
 

Hvis du er interesseret i at høre mere, så er du velkom-
men til at deltage i mødet 7. maj 2013, kl. 15.30 – 17.00 
i Idrættens Hus i Brøndby.  
 

Tilmelding via mail til Marianne Bender, mub@dif.dk 

senest 3. maj. 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra DIF 

Hvad er DIF’s nye trænerkoncept ’1-2
-Træner’ for en størrelse? 
af  Jakob Draminsky 

 
 
 
DIF’s nye træneruddannelse 1-2-Træner skal inden 
2015 skaffe 2.000 nye trænere. Tanken er, at det skal 
være nemt at uddanne sig som træner, og at forenin-
gen selv kan uddanne nye trænere. Den 22. maj afhol-
der DIF et informationsmøde for forbundene om det 
nye trænerkoncept.  
Mange idrætsforeninger siger: ’Tænk hvis forældrene 
kunne hjælpe lidt til ved træningen.’ ’Hvad skal der til, 
for at vi kan uddanne vores nye trænere i klubben?’ 
’Hvorfor skal træneruddannelser altid tage så lang tid?' 
De tre spørgsmål – og flere endnu – forsøger DIF at be-
svare med 1-2-Træner, som er DIF’s nye træneruddan-
nelse. 
 

1-2-Træner – hvad er det?  
1-2-Træner henvender sig til forældre, medlemmer og 
andre, som ønsker en 'basic' træneruddannelse. Den 
består af 2x4 timers uddannelsesforløb. Det første mo-
dul er udviklet af DIF og handler om trænerrollen og 
kommunikationen mellem træner og udøver. Det andet 
modul udvikles af forbundet og handler om grundlæg-
gende idrætsspecifikke færdigheder og om, hvordan 
trænerne skal undervise.  
Konceptet er skruet sammen, så det enten er klubber-
ne selv eller forbundet, der afholder kurserne. Til hvert 
kursus hører der en kursuspakke, som indeholder un-
dervisningsmateriale samt forskelligt merchandise. I 
øjeblikket er syv forbund i gang med at udvikle materia-
let, og DIF forventer, at de første kurser afholdes efter 
sommerferien 2013.  
 

DIF’s mål er, at der ved udgangen af 2014 er uddannet 

2.000 nye trænere via konceptet, og at minimum 15 

forbund er involveret.  
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 Pool og snooker 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Bahram Lotfy tager sin anden titel i år 

Ved den tredje EPT i år, og i disciplinen Straight pool 
vinder Bahram Lotfy sin anden titel i år. 
Martin Brackenbury fik 2.pladsen, efter noget solidt 
Straight pool hele dagen, og en intens semifinale. 

Mandag d. 6. maj afholder vi et eksklusivt Snooker VM 
event, hvor du bl.a. kan møde Eurosports egne snooker
-kommentatorer Henrik Kaj Hansen og Søren Ravn. Vi 
viser hele VM finalen på storskærm og du kan spille 
gratis snooker hele dagen. 
 
PROGRAM - MANDAG D. 6. MAJ 2013 
 

 Kl. 10.00  Åbner dørene 
 Kl. 11.00  Stor ta´selv brunch 
 Kl. 13.00  Konkurrence: pot farverne og vind en 
  flot snookerkø 
 Kl. 14.30  Kaffe og kage 
 Kl. 15.00  Lodtrækning om 5 stk. månedskort til 
  snooker og pool 
 Kl. 16.00  Opvisningskamp med Rune Kampe 
  og Peter Ebdon (verdensmester i 2002 
 Kl. 17.30  Fællesspisning med Henrik Kaj Hansen 
  og Søren Ravn 
  På vores storskærm viser vi 3 session af snooker VM 
fra kl. 11.00-14.00 og 4 session fra kl. 20.00-23.00. Hele 
dagen kan du spille gratis Snooker på vores 6 full size 
snookerborde. 
 

 Pris pr. person kun 200,- 
    
Billetter kan købes på cphpool.dk eller i Copenhagen 
Pool & Snooker House. Sidste frist for tilmelding er d. 2 
maj 2013. Vi glæder os til 
at se jer til en fantastisk 
snookerdag. 
 
Med venlig hilsen 
Copenhagen Pool & Snoo-

ker House 

Mesterrækken fik i lørdagens turnering den tredje vin-
der i tredje turnering. Med 31 deltagere viste turnerin-
gen også at der er en øget interesse for at spille disse 
turneringer. Blandt andet var der gensyn til Stefan Sta-
de og Rasmus Boss, der har været væk fra sporten i 
flere år. 

Med kun 6 borde til rådighed var tidsplanen presset, og 
det viste sig også at det blev en meget lang dag, men 
omkring kl 2 havde Jens Hytting Petersen sikret sig sæ-
sonens første titel. 

Rene Bak øgede sin 1. plads på M-ranglisten, og rykke-
de op på 2. pladsen på Longoni Race ranglisten. 

Grundet det sene tidspunkt, vil der blive små ændrin-
ger i max antal deltagere i turneringer. Fremover vil der 
max. kunne være 28 deltagere i turneringer der afhol-
des på 6 borde, og max 30 deltagere i turneringer der 

Jens H. Petersen vinder MPT 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Pool og snooker  

Interview med Kris Dyrehauge 
  
12-årige Kris Dyrehauge spiller snooker på konkurren-
ceplan og deltager på lige fod med de voksne spillere 
til turneringerne rundt om i Danmark. Han træner til 
dagligt i klubben Bristol i Odense. Vi mødte Kris til en 
snak om, hvordan det er at spille snooker i de voksnes 
række, træningen og interessen for spillet. 
  
Af Helene Louise Hansen 

  
I et lokale i billardklubben Bristol i Bolbro står et stort, 
grønt snookerbord. Ved siden af bordet står en lille, 
orangehåret dreng. Han kridter sin kø, læner sig ind 
over bordet og skyder en kugle i hul med et ordentligt 
”klonk”. Kris Dyrehauge spiller snooker på konkurren-
ceplan og er på nuværende tidspunkt placeret som 
nummer 12 på den danske rangliste. 
  
”Det sjoveste er nok, når vi skal spille turneringer, og 
jeg får lov til at spille imod alle de andre. Men jeg går 
ikke så meget op i at vinde. Jeg gør det, fordi jeg kan 
lide at spille, og jeg synes, det er sjovt og interessant”, 
siger Kris og fortæller, at han træner 3-4 gange om 
ugen i 3-4 timer per gang. Han elsker at spille snooker, 
men nogle gange savner han at træne med nogen på 
hans egen alder. 
  
Udover Kris er der kun én anden ungdomsspiller i Dan-

mark, nemlig 16-årige Kasper Larsen, men han bor i 
Køge, så derfor ser Kris ham kun til turneringerne. Til 
dagligt træner Kris i Odense med de voksne spillere i 
klubben eller med sin far. Ingen af hans jævnaldrende 
kammerater interesserer sig for snooker. 
  
”Mange af mine drenge-kammerater siger, at det ikke 
er en rigtig sport, men at det bare er en fritidssport, 
men så siger jeg til dem, det er en rigtig sport. Det er 
bare ikke en fysisk sport”, forklarer Kris. De andre børn 
går til badminton og fodbold, og de synes, det er lidt 
mærkeligt, at Kris stiller op til turneringerne i 
”jakkesæt”. 
  
Når Kris skal spille turnering er han iført fine, sorte sko, 
sorte bukser, hvid skjorte, stribet vest og butterfly. Så-
dan skal man ifølge reglementet se ud, når man stiller 
op til turneringerne. De andre turneringsspillere ligner 
Kris på en prik, men de er bare dobbelt så store, og 
mange af dem har spillet snooker i flere år, end Kris er 
gammel. 
  
Kris træner ofte alene i klubben. Han synes for det me-
ste, at træningen er sjov, men til tider kan det godt bli-
ve lidt irriterende, hvis tingene ikke lige går, som han vil 
have det. 
  
”Det kommer an på, om jeg har en god dag eller en dår-
lig dag. Jeg kan godt lide at træne alene, fordi jeg synes, 
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du får mere ud af det”, forklarer Kris og tilføjer, at hvis 
han har brug for en modspiller, så ringer han enten til 
en af de andre spillere i klubben eller til sin far. Så kom-
mer de og spiller med ham. Kris har et klart mål med 
træningen. 
  
”Mit mål det er, at jeg gerne vil lave 50 inden næste 
år”, siger Kris og forklarer videre, at det kunne være 
fedt at rykke op i top 4 på ranglisten, for så får man den 
bedste lodtrækning i kvalifikationsrunderne. ”Jeg vil 
gerne helst ligge i top fire, for så skal man møde dem 
fra tabersiden”. 
  
Kris synes, at der burde blive gjort noget ved, at der 
ikke er flere børn, der spiller snooker. Han er sikker på, 
hvis hans jævnaldrende fik lov at prøve spillet, så ville 
flere være med. Han synes, at DDBU skal prøve at enga-
gere flere unge i spillet. 
  
”Jeg synes helt klart, at DDBU skulle prøve at få nogle 
skoler herover og prøve at spille. Hvis der så er nogen, 
der vælger snooker, så kan jeg da godt lære dem et par 
ting”, foreslår Kris. 
  
Han begyndte selv at interessere sig for billard, efter at 
han en dag havde besøgt billardklubben Bristol med sin 
fritidsklub. Han havde deltaget i en lille pool-turnering i 
fritidsklubben og endte blandt de fem bedste. De skulle 
så spille finale i Bristol imod andre fritidsklubber. Kris 
syntes, at billard var sjovt og begyndte derfor at spille 
kegler i klubben. Efter et år tids og en række anden-
pladser ved turneringerne, besluttede Kris sig for at 
kaste sig over snooker i stedet. 
  
I sommers var Kris en uge i Sheffield, England, hvor han 
sammen med Kasper Larsen besøgte Star Snooker Aca-
demy. Her blev de coachet af professionelle trænere 
sammen med en række andre talentfulde ungdomsspil-
lere fra hele verden. Kris syntes, at det var sjovt at be-
søge akademiet og få professionel vejledning. Kris kun-
ne godt tænke sig selv en dag at blive professionel 
snookerspiller ligesom stjernerne på Eurosport. 
  
”Jaeh, hvis jeg får chancen, så kunne det da være 

sjovt”, smiler Kris og fortæller, at hans yndlingsspillere 

er Judd Trump og Ronnie O’Sullivan. 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Pool og snooker  

Rune Kampe vinder Danmarksmesterska-
bet for 10. gang  Af Daniel Jallov 

I weekenden blev der afholdt DM i snooker i Hjørring 
Billard. Igen i år gik sejren til Rune Kampe, der vandt sit 
10. Danmarksmesterskab .  
Der var lagt op til den sædvanlige gyser, da Rune Kam-
pe og Allan Norvark mødte hinanden i DM-finalen søn-
dag eftermiddag i Hjørring Billard. Rune Kampe vandt 
en sikker sejr på 4-0 og tilføjede derved den 10. DM-
titel til sit snooker-cv. Det er fjerde år i træk, at Rune 
Kampe løber med sejren. 
 I semifinalerne mødtes Rune Kampe og Danny Eriksen 
(4-2) og Allan Norvark og Thomas Salling (4-2). Resten 
af resultaterne kan ses her. 
 Det højeste break i turnering stod Rune Kampe også 
for, nemlig et break på 98. 
  
TV2 Nord var et smut forbi og se finalen. Det blev til et 

kort indslag i de lokale nyheder som kan ses her: http://

www.tv2nord.dk/arkiv (vælg 28. april og spol frem til 

20:39). 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

 

Måned: Dato   Aktivitet    Sted 
 
Maj  3.-5. maj  DM 3-bande    KBK/NV 
  4.-5.   DIF årsmøde 
  10.-12.   DM kegler, 3-bande, 5-kegler junior Nykøbing F 
  11.-12.   DM 8-ball junior   Osted 
  25.-26.   Nordisk Mesterskab skoleungdom Copenhagen P & S 
  31.   FU/Bestyrelsesmøde DDBU  Brøndby 
 
Juni.  1.   Årsmøde DDBU    Brøndby 
  22   DM 8-ball    Copenhagen P & S 

Planlagte møder og aktiviteter i 2013  

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

Deadline den 20. i hver måned 
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FORMAND 
Mikael Toft 
Telefon: 29248596 
E-mail: mt@ddbu.dk  
  
NÆSTFORMAND 
Henning Schultz 
Telefon: 22709713  
E-mail: hs@ddbu.dk 
   
ELITEUDVALGSFORMAND 
Michael Lohse 

Telefon: 40104617 

E-mail: michael.l.lohse@gmail.com 

 
 TURNERINGSUDVALGSFORMAND 
Jan Mortensen 
Telefon: 40954246 
E-mail: jm@ddbu.dk 
 
KASSERER 
Niels Chr. Kjær 
Telefon: 99550200 
E-mail: nck@ddbu.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Niels Chr. Rasmussen 
Telefon: 29455561 
E-mail: niels.c.rasmussen@hotmail.com 
 
FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET 
Carsten Andersen 
Telefon: 26237912 
E-mail: ca@ddbu.dk 

DDBU’s bestyrelse 

Åbningstider: 
 
Mandag til torsdag:  8.00 - 15.30 
Fredag:   8.00 - 15.00 
 
Medarbejdere: 
Jan Bemmann  
Generalsekretær og ansvarlig for den  
daglige administration 
 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605  Brøndby 
Telefon: 43 26 20 82 
Fax: 43 43 43 35 
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  


