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Nyt fra DDBU 

Kæmpe talent hjem fra EM  

i fri carambole for U-21 

  

 

 

 

 

 

 

Anders Henriksen. 

 

Så er jeg kommet hjem fra EM i Deurne, jeg vandt in-

gen kampe, men jeg havde chancen for at vinde i hvert 

fald 3 af dem. Jeg har fået en hel masse med hjem, som 

der skal arbejdes på. Det mentale er ikke lige i skabet i 

nu, men jeg vil knokle for at få det på plads. 

 

Jeg må bare erkende at der skal erfaring til. Håber på at 

der i fremtiden vil være mange flere kampe, så os der 

spiller de klassiske discipliner for mere kamp erfaring. 

Mange tak til jer der har fulgt med, det er jeg meget 

glad for. 

Og tak til min familie for støtten under stævnet. Også 

stor tak til Dan Nielsen for at være en 

kanon god coach. Det betyder meget for mig 

DDBU’s Årsmøde 2014 
Årsmødet afvikles den 14. juni på 
Hejse Kro ved Fredericia. 
83 deltagere fra 39 klubber er til-
meldt 

DM 8-ball viste sig endnu engang at være det mester-

skab der er sværest at forsvare. De sidste 6 år har budt 

på 6 forskellige vindere, og Andreas Madsen vandt der-

med samtidig sit første “rigtige” DM, efter flere Junior 

DM titler til sit navn. Og det skete i overbevisende stil, 

med en finalesejr på 10-6 over Kasper Kristoffersen der 

4 gange tidligere har vundet dette DM. 

Bronze gik til Joel Rosenfeldt og Bahram Lotfy 

Andreas Madsen vinder DM i 8-ball 
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Ny dansk mester i 1-bande 

Af Niels O. Hansen 

 

Lørdag 10. maj fik dansk billard en ny dansk mester i 1-
bande carambole, og det var den 17-årige Anders Hen-
riksen fra Nakskov Billard Klub. 
 
I finalen i Næstved Billard Klub skulle han møde fire 
spillere, der alle var mindst dobbelt så gamle som ham 
selv. Det var Ivan Hansen og Mick Jørgensen fra værts-
klubben samt Tom Pietraszek og Flemming Knudsen fra 
KBK/BNV. 
 
Nogle synes, at fri carambole er kedeligt og ensformigt 
at se på. Det samme kan man dårligt sige om 1-bande, 
for her kommer spillerne ud i nogle større stød.  
Ligesom i fri carambole gælder det om at samle baller-
ne sammen i 1-bande carambole, men ikke ude midt på 
bordet – hvor der ingen bander er – og heller ikke helt 
op ad banden og hinanden, for så skal man ud i en svær 
forbande. 
 
Kravet om bande gør samtidig, at det er meget sværere 
at holde ballerne samlet. Derfor er det livsnødvendigt 
også at kunne noget 3-bande, og på den måde har 1-
bande carambole lidt af alle de andre carambolespil. 
Der er ikke den store tvivl om, at Ivan Hansen og Flem-
ming Knudsen som Elitedivisionsspillere er de bedste af 
de fem til 3-bande. Men der er omvendt slet ingen tvivl 
om, at Anders Henriksen som nykåret dansk mester i fri 
carambole er den bedste til denne disciplin. 
Der kunne med andre ord ske lidt af hvert i finalen, og 
det gjorde der!  
 
I første runde mødte klubkammeraterne hinanden. Her 
vandt Flemming Knudsen over Tom Pietraszek, og det 
skyldtes ikke mindst, at Flemming Knudsen undervejs 
præsterede en serie på 28 point, og det er noget af et 
rygstød, når distancen er på 75. Det blev da også stæv-
nets højeste serie. 
 
Samtidig vandt Ivan Hansen med ni point over Mick 
Jørgensen. 
 
I anden runde vandt Tom Pietraszek lidt overraskende 
over Anders Henriksen, der ganske vist lavede en serie 
på 15, men som ellers havde svært ved at få spillet til at 
køre. Tom Pietraszek havde kampens højeste på 17 og 
vandt med de ret klare cifre 75-50. 
 

Samtidig fortsatte Flemming Knudsen sit gode spil ved 
at smække en serie på 19 ud og vinde 75-66 over Mick 
Jørgensen. 
 
Dermed førte han turneringen med to sejre, men det 
fik Anders Henriksen lavet om på i tredje runde, hvor 
nakskovitten med en serie på 18 lagde klar afstand til 
ham. Anders Henriksen var lidt længe om at få lukket 
spillet, men sejren var der aldrig tvivl om.  
Ivan Hansen kom samtidig op på to sejre ved at vinde 
over Tom Pietraszek takket være en fin kamp – bl.a. 
med en serie på 17. 
 
Næstved-spilleren førte dermed turneringen nu, hvor 
der manglede to runder. Ivan Hansen og Flemming 
Knudsen havde hver fire point, mens Anders Henriksen 
og Tom Pietraszek begge havde to point. 
 
Mick Jørgensen havde som den eneste ingen matchpo-
int inden næstsidste runde, men det ændrede sig, da 
han vandt over Tom Pietraszek. Mick Jørgensen score-
de ikke de helt store serier, og det var nok lidt hans 
problem i forhold til de øvrige spillere i denne finale. 
Han mangler lidt i forhold til at holde sammen på stillin-
gen, når chancen er der. 
 
Men ved at score halvstore serier konstant var det altså 
nok til at slå Tom Pietraszek, og dermed kunne ingen af 
de to spillere vinde DM. 
 
Det kunne både Ivan Hansen og Anders Henriksen, men 
Nakskov-spilleren skulle vinde den indbyrdes kamp for 
at bevare sin chance. 
 
Det gjorde han ganske overbevisende ved at score seri-
er på 14, 13 og 12 og spille med lige knap 4,00 i gen-
nemsnit. Det blev stævnets højeste enkeltgennemsnit. 
Inden sidste runde førte Ivan Hansen dog stadigvæk 
turneringen. Tre mand – Ivan Hansen, Anders Henrik-
sen og Flemming Knudsen – havde hver fire point, men 
Ivan Hansen havde det højeste totalgennemsnit. Her 
trak Anders Henriksens mindre heldige første kamp 
gevaldigt ned. 
 
I sidste runde skulle Anders Henriksen møde Mick Jør-
gensen, og det var Næstved-spilleren, der kom bedst 
fra start. Anders Henriksen havde svært ved at komme i 
gang, men med en serie på 14 bragte han sig foran i 
partiet, og derfra så han sig ikke tilbage. Han vandt 75-
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Ny dansk mester i 1-bande 

40 og spillede med et gennemsnit på 3,57. 
 
Dermed stod det klart, at enten Ivan Hansen eller Flem-
ming Knudsen skulle spille temmelig stærkt for at nap-
pe guldet – og de måtte endelig ikke spille uafgjort! 
Flemming Knudsen kommer oprindeligt fra Næstved, så 
de to spillere kender hinanden ret godt. I denne kamp 
skiftedes de lidt til at føre i kampens start, men det vir-
kede trods alt som om, Flemming Knudsen havde fat i 
den lange ende. 
 
Dysten kom lidt til at bære præg af, at spillerne nu hav-
de spillet billard i næsten ti timer – med pause p.g.a. en 
runde som oversidder, men alligevel – og trætheden så 
ud til at begynde at melde sig hos de to spillere. 
Da Anders Henriksen havde vundet over Mick Jørgen-
sen, var kampen mellem Ivan Hansen og Flemming 
Knudsen kun omkring halvvejs, så nu skulle en af de to 
spillere præstere en enkelt eller to virkelig store serier 
for at true ham.  
 
Flemming Knudsen fik skruet en flot serie sammen på 
19, men det var for sent til, at han kunne nå DM-guldet. 
En fortjent sølvmedalje blev det dog til, mens bronze-
medaljerne gik til Ivan Hansen og Mick Jørgensen. 
Guldmedaljen tog Anders Henriksen med hjem til Lol-
land, og ugen efter kunne han supplere den med endnu 
en af slagsen i 3-bande carambole for ungdom. 
 
Slutstilling: 
Anders Henriksen, Nakskov.  
Totalsnit: 2,81. Matchpoint: 6 
 
Flemming Knudsen, KBK/BNV.  
Totalsnit: 2,35. Matchpoint: 6 
 
Ivan Hansen, Næstved.  
Totalsnit: 2,29. Matchpoint: 4 
 
Mick Jørgensen, Næstved.  
Totalsnit: 2,24. Matchpoint: 2 
 
Tom Pietraszek, KBK/BNV.  
Totalsnit: 2,20. Matchpoint: 2 
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DM Finale i Fri Carambole  

Anders Henriksen vinder sin første DM titel på 
seniorplan ! 
 

Årets DM Finale i Fri Carambole blev afviklet i KBK/BNV, 
og var på forhånd lagt op til at blive en interessant bil-
lardbegivenhed i hovedstaden. 
 
Dan Nielsen, KBK/BNV, var storfavoritten, og unge An-
ders Henriksen fra Nakskov BK var outsideren. 
Jørgen P. Jørgensen, Sydfyns BK , var den erfarne ræv, 
og Tom Pietrazek, KBK/BNV, var som tidligere DM vin-
der i Fri Carambole en farlige spiller for alle.  
Det blev også en spændende finale med meget drama 
undervejs. 
 

Oprindeligt var det en 6-mands finale, som var planlagt 
afholdt i København, men få dage før finalen var både 
Søren Hedegaard, Varde BK, og Kai H. Jensen, Korsør 
BC – tvunget til at melde afbud til DM Finalen. 
DM Finalen blev derfor afviklet – efter spillernes ønske, 
som en dobbelt ”Round Robin”, hvor man spillede seks 
runder og mødte hinanden 2 gange i løbet af weeken-
den. 
 

De første runder forløb planmæssigt og uden de store 
overraskelser. 
Dan og Anders vandt deres kampe, og Jørgen og Tom 
kæmpede med at få deres spil til at flyde. 
 

Dan vinder herefter over Anders i 9 indgange og Tom 
vinder over Jørgen. 
 

Efter lørdagens kampe fører Dan foran Anders og Tom 
er nr. 3 med 2 matchpoint. 
 

Dan laver en serie på 197 og Anders opnår en serie på 
179. 
Snittene for kampene har været på det jævne, og Dan 
har kun 25,00 i totalsnit. 
 
4. runde startede med en virkelig flot kamp af Anders, 
som fejer Tom ud af bordet med 300-25 i kun 3 indgan-
ge. 
100, 00 i snit og en serie på 222.  
Flot, og international klasse ! 
Dan vinder sin kamp over Jørgen uden besvær og i van-
lig sikker stil. 

5. runde får tilskuere og officials virkelig flot billard 
at se, idet både Dan og Anders er skarpe over for 
deres modstandere. 
Dan laver en stor serie på 239 point, da han har 
god kontrol over de tre billardballer. 
Han lukker i 4 indgange, som er ensbetydende 
med 75,00 i snit. 
Anders lukker i kun 5 indgange i kampen mod Jør-
gen, altså 60,00 i snit. 
Både Dan og Anders har virkelig løftet niveauet fra 
spillet om lørdagen. 
 

Tom vinder meget overbevisende over Jørgen i 6. 
runde, og han bliver dermed en fortjent bronzevin-
der ved DM stævnet. 
Tom spiller en meget stabilt DM Finale, hvor han 
dog ikke får vist hele sit store potentiale i det klas-
siske spil. 
Jørgen kæmper i alle 6.runder med at komme i 
gang med sit seriespil, og han underpræsterer i 
samtlige kampe. 
Surt for den gamle billardmester fra Svendborg, 
som dog i vanlig stil tog den billardmæssige mod-
gang med højt humør. 
 

Finalen imellem Tom og Anders blev et drama 
uden sidestykke. 
Anders kunne slet ikke komme i gang, og fik en 
dommeradvarsel i én af de første indgange pga. 
dårlig opførsel ved bordet. 
I en DM skal man opfører sig passende og som rol-
lemodel, fik den unge mand at vide fra dommeren. 
Det slog den unge mand noget ud af kurs, og han 
var kortvarigt nødt til at forlade spillelokalet med 
sin mentor/træner Dan Nielsen, fordi han følelses-
mæssig var noget oprevet over sin dårlige start. 
 

Efter en kort pause gik spillet i gang igen. 
 

Dan Nielsen var hele tiden stort foran, og han lig-
nede en sikker DM vinder. 
Han har fat i en stor serie på 162 point, da han kik-
ser sit stød. 
Anders Henriksen kommer nu til bordet med en 
mere målbevidst attitude end tidligere set i kam-
pen. 
Det lykkedes ham efter få stød, at få samlet de tre 
baller i en god position på bordet, som han efter-
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følgende behandler med en god kontrol og med god ro. 
Anders får flyttet ballerne fint rundt og amerikanerseri-
en kører som den skal. 
Den unge mand laver de 277 point han mangler for at 
have 300 point. 
 

Fantastisk flot kommet igen efter den miserable og ner-
vøse start, hvor Anders ikke kunne leve op til sine egne 
forventninger, og hvor han tydeligvis var pinlig berørt 
overfor tilskuere, officials og sin fremmødte familie, 
fordi spillet ikke kørte for ham indledningsvis. 
 

Dan Nielsen skulle have mindst uafgjort i den sidste 
kamp mod Anders, men det formåede han ikke. 
280 point blev han stående på, og han vil nok ikke være 
tilfreds med sin sølvmedalje og med finaleweekendens 
spil. 
Sidste år vandt Dan DM i Fri carambole med 60,00 i 
totalsnit, og i år havde han kun 27,81 i total, hvilket er 
pænt under Dans niveau. 
 

Anders Henriksen vinder DM i Fri Carambole 2014, og 
sluttede med stævnets højeste totalsnit på 31,56. 
Han lavede også den højeste serie på 277, samt spillede 
med det højeste enkeltsnit på 100,00. 
 

Det skal blive spændende at følge med i Anders Henrik-
sens spillemæssige udvikling de kommende år, og han 
tager giver nogle lærerige erfaringer med fra DM stæv-
net i KBK/BNV. 
 

Tak til spillerne, officials og de fremmødet tilskuere for 
et godt DM stævne ! 
 

 

Stævneleder Flemming Busk Knudsen                                                              
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Nordisk Mesterskab i pool for skoleungdom  

Fredag den 23. maj drog de 4 vindende hold af Poolcup 
2014 afsted til Finland for at kæmpe om det nordiske 
mesterskab i 8-ball mod spillere fra de andre nordiske 
lande. 
Finalerne blev spillet i Riihimäki, ca. 60 km. Nord for 
Helsingfors 
Fredag var der opvarmning. Lørdag og søndag gik det 
så løs med turneringen. 
 
De danske spillere var godt forberedte og tog 3 guld-
medaljer ud af 4 mulige. Et meget flot resultat. 
 
Resultater: 
Drenge 1  Guld til Herlevs drenge 
Pige 1   Guld til Tværmarksvejens piger 
Drenge 2  Guld til Grotten fra Åbenrå 
Pige 2   5. plads til Furesøgårds piger 
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 Pool og snooker 

Nyhedsbrev fra DDBU  

DM for juniorer i 8 og 9 ball 
 
Junior DM i 8-ball og 9-ball blev afholdt i weekenden. 
Herlev Pool Club lagde lokaler og borde til stævnet, 
som de lokale spillere dominerede. 
8-ball blev vundet af Andreas Madsen, der i finalen slog 
Silje Østergaard Munk 6-2. Silje havde i sin semifinale 
slået den forsvarende mester Joel Rosenfeldt, som der-
for fik bronze ligesom Søren Terp fra BK Frem. 
I 9-ball fik Joel til gengæld Guld med en sejr over An-
dreas Madsen. Og to af de største talenter i dansk pool 
lige nu, Andreas Bønnelykke og Mickey Krause fik beg-
ge bronzemedaljer. Det er stærkt, når man har 6 år til-
bage som junior….  

Rene Bak vinder den tredje turnering i Mester-

rækken i træk.  

Oscar Eklund får Sølv, og dermed blev det ikke til 4 fina-

ler i træk med de samme to spillere, Jesper Nielsen må 

denne gang tage til takke med bronze, ligesom Mickey 

Krause. 

Lidt noter fra turneringen: Oscar slår Rene i første run-

de, men taber så finalen til ham. Mickey Krause slår 

herefter Oscar, men taber til Rene i semifinalen. Jesper 

Nielsen går den direkte vej, indtil Oscar slår ham i semi-

finalen. 

Herlev Pool Club havde styr på hele arrangementet, 

med Andreas Madsen som turneringsleder og John Pe-

dersen som ansvarlig for maden og de andre praktiske 

ting. 
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Simon Jung Reher-Langberg vinder A-række Mester-
skabet 8-ball 

Efter at have tabe i 2. runde, tog Simon den lange vej 
over tabersiden, og noget tydede på at han fik spillet 
sig varm, for de sidste kampe var helt suveræne, med 
en sejr i semifinalen på 6-1 mod Brian Brinch, der ellers 
var manden der havde sendt Simon på tabersiden, og 
en sejr i finalen på 6-2 over Jesper Walther Nielsen, var 
der til sidst ingen tvivl om hvem der skulle hvem titlen 
denne lørdag i juni. Jesper Walther Nielsen fik sølv og 
Bronze gik til Brian Brinch og Søren Hartner Terp. 
Det er også de 4 der laver de største spring på rangli-
sten, som nu toppes af Simon Jung Reher-Langberg. 
2.pladsen tilhører fortsat Mickey Krause fra Herlev.  

 DM JUNIOR kegler, carambole, 5-kegler 

Kegler: 
1. Daniel Sørensen   BK Frem 
2. Anders Henriksen  Nakskov 
3. Sebastian Skøtt  BK Frem 
3.        Thomas Larsen  Asaa BK 
 

 

3-bande carambole 
1. Anders Henriksen  Nakskov 
2. Sebastian Skøt  BK Frem 
3. Daniel Sørensen  BK Frem 
3.         Jakob Kristensen  Hvalsø BF 
 
 

5-kegler 
1. Thomas Larsen  Asaa BK 
2. Sebastian Skøtt  BK Frem 
3. Jonas Threms  Vejby BK 
3.         Daniel Sørensen  BK Frem 
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Frivillighedstjek.dk:  
Værktøjskassen til de idrætsfrivil-
lige 
 
’Afklar roller og opgaver’ og ’Lav en årsplan’. Så-
dan lyder tre ud af 27 værktøjer, som DIF har lavet 
til de ca. 340.000 DIF-frivillige. 
 
 
 
Hvis du er frivillig træner eller leder i en idrætsforening 
og endnu ikke har været et smut forbi Frivilligheds-
tjek.dk, så bør du fluks gøre som mere end 15.000 frivil-
lige allerede har gjort - klik dig ind og lad dig inspirere. 
Frivillighedstjek.dk bugner af konkrete værktøjer, der 
gør livet lettere som frivillig i en idrætsforening. 
 

Du finder fx skabeloner til, hvordan du laver en dom-
merplan, hvordan foreningens opgaver deles ud på fle-
re hænder, og hvordan du bedst kickstarter nye aktivi-
teter. Du kan også tage foreningstesten, som viser, 
hvor god idrætsforeningen er til frivillighed. Resultatet 
af testen giver dig både anbefalinger til, hvordan din 
idrætsforening bliver bedre til at rekruttere og fasthol-
de frivillige samt konkrete værktøjer, som foreningen 
kan benytte. 
 

Tjek sitet: www.frivillighedstjek.dk  

Nyhedsbrev fra DDBU  

 Nyt fra DIF 

http://www.frivillighedstjek.dk


12 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Måned: Dato   Aktivitet     Sted 
 
Juni  14.   DDBU årsmøde     Fredericia 
 

Planlagte møder og aktiviteter i 2014  

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: +45 23259055 

E-mail: milo@ddbu.dk 

 
TURNERINGSUDVALGSFORMAND 
Jan Mortensen 
Telefon: 40954246 
E-mail: jm@ddbu.dk 
 
KASSERER 
Niels Chr. Kjær 
Telefon: 99555100  
E-mail: nck@ddbu.dk 
 
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 
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  


