
Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union

Nummer 5 Maj 2017

Stort tillykke til Kim Henriksen, Finn Mortensen,
Christian Sønderby og Erling Sjørup

Tillykke med bronzemedaljerne til Lars Dunch
og Allan Schrøder

Stor dansk succes ved EM i Brandenburg

Anders Henriksens bronzemedalje i
Fri Carambole U21



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.
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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 
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Life of Brian – Vol. 2 – og den bedste finale nogensinde Af Niels O. Hansen

Vi skruer tiden tilbage til 2011.

Brian Nielsen står med en sølvmedalje om halsen. I
finalen havde han haft en stor chance for at vinde sin
første DM-guldmedalje.

Fynboen havde ført 758-150 mod Henrik Søndergaard,
men det havde ikke været nok. Sjællænderen havde med
serier på 250, 278 og 122 taget titlen for første gang.

Ved den lejlighed kneb Brian Nielsen en tåre.

Det gjorde han også efter årets DM i den nordjyske by,
Asaa. Men denne gang var det en glædeståre.

”Det er vildt. Det er en fed følelse. Det her har helt uden
tvivl været min bedste sæson nogensinde,” sagde Brian
Nielsen, efter at det med seks års forsinkelse lykkedes at
erobre guldmedaljen.

Ud over den individuelle guldmedalje har sæsonen også
budt på fremgang i snittet og selve spillet og en DM-
guldmedalje for hold med Bristol.

”Men den guldmedalje må jeg jo også takke mine
holdkammerater for,” som Brian Nielsen udtrykte det
lidt beskedent.

En aktie på 25 procent har han da i det DM, som Bristol
erobrede ugen inden det individuelle DM.

Om årets individuelle DM er der det at sige, at det som
nævnt foregik i Asaa, som har glimrende lokaler til
formålet. De fire borde står lige ved siden af hinanden,
og for enden er der god plads til tilskuerne. Afstanden
fra tilskuerne til det bageste bord er dog i sagens natur
er en smule lang.

Men tilskuerne kan også sætte sig ud i spisestuen, hvor
der er udsigt til to borde samt tv på de enkelte borde og
mulighed for lidt mere højlydt snak. Snak er der også
mulighed for i et lille bokslokale cirka midtvejs ud for
salonen. Det lokale har den fordel, at det for tilskuerne
er enkelt at overskue samtlige fire borde.

Alt i alt var det gode rammer, og Asaa-folkene fyldte
dem godt ud. Der var ros fra alle sider for DM-
arrangementet, som var klubbens fjerde af slagsen.

Alle kampe blev live-streamet på internet-tjenesten
Youtube – og en del af dem med kommentatorer. Du kan

stadigvæk se alle kampe på youtube.com, hvor du bare
skal søge på de to navne i den kamp, som du ønsker at
se.

Ved gennemgangen af puljerne hos herrerne står der i
[klammer] et tal. Det er Danske Spils odds for den
enkelte spiller som dansk mester.

Pulje 1: Johnny Hansen (BK Bristol (Odense)) [2,25],
Lars Lænkholm (Asaa BK) [100], Henrik Ryholt (BK
Søborg) [12], Sebastian Skøtt (BK Frem (Kolding)) [100]

Som oddsene tydeligt viser, så var det en pulje med to
klare favoritter i skikkelse af Johnny Hansen og Henrik
Ryholt.

Begge levede op til favoritværdigheden i deres første
kampe, hvorefter Henrik Ryholt kom bedst fra start i
deres indbyrdes opgør.

I fjerde indgang lykkedes det imidlertid for Johnny
Hansen at få samlet de to hvide foran keglerne, og så
ved man godt, hvad klokken – ofte – er slået.

Fynboen lukkede med en fremragende serie på 736.

I tabernes opgør viste Lars Lænkholm til gengæld også
stor styrke ved på flot vis at lukke i to indgange. Og
kunne han gentage kunststykket, ville opgaven ikke være
helt umulig i sidste kamp, selvom modstanderen var den
forsvarende mester.

Men Johnny Hansen spillede en meget stabil kamp, hvor
han fik lukket i tre indgange, og dermed var DM-
debutantens håb, at Sebastian Skøtt kunne slå Henrik
Ryholt i sin sidste kamp.

Sebastian Skøtt havde spillet skidt i sine to første kampe,
og det var ikke en gang ude i den grå teori,
koldingenseren kunne gå videre. Det var ude i den grå
fantasi!

Selvom Sebastian Skøtt på et tidspunkt førte i det meget
lidt velspillede opgør, viste Henrik Ryholt til sidst sin
styrke, da han lukkede med en serie på 292.



Det lykkedes at få lukket i niende indgang, men da var
det for sent for Claus Hansen. Da Rune Kampe også
lukkede på efterstødet, endte Claus Hansen med at
mangle et matchpoint. Det gjorde dog ingen forskel, for
han ville under alle omstændigheder være røget ud på
snit. Og det var på trods af et snit på 142,75!

Selvom Rune Kampe ikke vandt nogle kampe i denne
omgang, var det alligevel en positiv oplevelse for ham at
deltage i DM i keglebillard.

”Det er for det første et godt arrangement, og det er
meget hyggeligt. Spillet kunne have været bedre, men
det er alligevel en god erfaring.” sagde Rune Kampe.

”Min styrke er spillet ude på bordet, men det er svært på
nye klæder,” tilføjede Rune Kampe, der især i sin første
kamp mod Martin Kristensen tydeligt havde svært ved at
omstille sig til de hurtige klæder, hvor ballerne også har
det med at skride hen ad bordet, efter de har været i
bande.

”Forskellen på mig og kegle-specialisterne er helt klart
trillespillet. Det skal jeg forbedre, hvis jeg skal kunne
gøre mig gældende. Jeg har ellers trænet godt og bl.a.
lukket i to indgange. Men det har været på slidte klæder.
Og det er bare noget andet,” som han sagde.

”Samtidig har jeg deltaget i rigtig meget i år. Både
snooker, kegler, 5-kegler og skomager. Det har været
sjovt, men jeg vil fremover nok begrænse mig lidt. Og så
skal jeg prøve at få trænet kegler på nye klæder.”

K Snit P

Henrik Slorup 3 160,33 4

Martin Kristensen 3 157,86 4

Claus Hansen 3 142,75 3

Rune Kampe 3 70,82 1

K Snit P

Johnny Hansen 3 184,62 6

Henrik Ryholt 3 85,84 4

Lars Lænkholm 3 141,64 2

Sebastian Skøtt 3 31,74 0

Pulje 2: Henrik Slorup (BK Bristol (Odense)) [6], Martin
Kristensen (Asaa BK) [15], Claus Hansen (BK Bristol
(Odense)) [40], Rune Kampe (Frihedens BK (Hvidovre))
[60]

Sidste år var det den tidligere mangedobbelte
danmarksmester i pool, Kasper Kristoffersen, der kom i
DM-finalen i keglebillard. Denne gang var det Rune
Kampe, der mest er kendt for sine mange mesterskaber i
snooker, som forsøgte sig.

Ligesom Kasper Kristoffersen er Rune Kampe dog
opvokset med keglebillard, inden han overgik til spillet
med de mange farvede baller på de store borde.

Samtidig bød puljen på et interessant comeback i
skikkelse af den tidligere firedobbelte danske mester i
keglebillard, Henrik Slorup, efter seks års fravær.

Da Claus Hansen for nylig er skiftet fra Vordingborg til
Bristol, skulle han møde Henrik Slorup i første kamp.

I første indgang lavede Claus Hansen beskedne seks
point. Da han lukkede i anden indgang, og der spilles til
800 point, kan de fleste nok godt regne ud, hvad han så
scorede i indgang nummer to.

Claus Hansen måtte imidlertid se sig slået i anden kamp
af den lokale Martin Kristensen, som nu stod på fire
point inden sidste runde. Men vendelboen kunne langt
fra være sikker på at gå videre, da han kunne indhentes
af begge Bristol-spillere, hvis han tabte i sidste runde.

Henrik Slorup bevægede sig på knockoutens rand mod
Martin Kristensen, men det lykkedes for ham at hive en
sejr hjem, mens Claus Hansen efter en god start gik i stå
og lukkede Rune Kampe ind i deres opgør.
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Pulje 4: Brian K. Nielsen (BK Bristol (Odense)) [9],
Kasper Kristoffersen (Ikast BK) [10], Henrik
Søndergaard (BK Sorana (Sorø)) [15], Erling K. Pedersen
(Vejby BK) [75]

Erling K. Pedersen var noget usædvanligt ene om at
repræsentere Vejby BK på herresiden, da hverken Ole
Nymark eller Michael Sørensen stillede op til DM, og da
Thomas Bræck overraskende – vel næsten sensationelt –
var blevet slået ud i semifinalerunden.

DM begyndte nogenlunde for feltets alderspræsident.
Han stod på 228 point i tre indgange, og på daværende
tidspunkt stod Brian K. Nielsen på et stort rundt nul.

Der blev imidlertid slet ikke en fjerde indgang til ham, for
fynboen gik ind og lukkede med alle 800 i tredje forsøg!
Det var måske et tidligt varsel på, hvad der ventede
forude.

I Brian K. Nielsens anden kamp skulle han møde Kasper
Kristoffersen, og det så også ud til at blive til fynsk sejr,
da han i anden indgang førte 604-0!

Kasper Kristoffersen kom dog stærkt igen, og omkring
650 opstod der stillingskrig, da den ene hvide bal lagde
sig nede ved hjørnehullet.

I ottende indgang lykkedes det for Kasper Kristoffersen
at få lukket, hvorefter Brian K. Nielsen lavede de 30, han
manglede, på efterstødet, selvom han ved 26 point begik
en dødssynd. Han satsede på at lave fire point på en
langbal, som kun gav to.

Det kunne have kostet et matchpoint, men det lykkedes
for Brian K. Nielsen med at trækstød med stor afstand
mellem rød og den første hvide at få lavet rødt på
kampens sidste oplæg.

Det var stævnets første uafgjorte kamp, men den blev
efterfulgt af endnu en af slagsen, da Erling K. Pedersen
og Henrik Søndergaard i en midnatsforestilling også
spillede remis – med det resultat, at de nu begge havde
et matchpoint.

I teorien kunne puljen nu slutte med fire mand på tre
point, og det er vel trods alt aldrig sket før.

Det kom det så heller ikke til her, for Brian K. Nielsen fik
slået sin overmand fra DM-finalen i 2011 ved at lukke i

Pulje 3: Kent R. Erichsen (BK Frem (Kolding)) [6], Poul
Arne Aagaard (BK Frem (Kolding)) [40], Jan Szymula (BK
Bristol (Odense)) [15], Kai H. Jensen (Korsør BC) [60]

Som oddsene også antyder, var der her en klar favorit i
Kent R. Erichsen.

Mesteren fra 2014 lagde fra land med sejr over sin
klubkammerat Poul Arne Aagaard, der ellers kom bedst
fra start. Men Kent R. Erichsen lukkede med en flot serie
på 564 point.

I den efterfølgende kamp mod Kai H. Jensen kom han
stærkt fra start og førte med 710 mod 2 efter sin anden
indgang. Og trods lidt besvær fik koldingenseren lukket i
tredje hug,

Kai H. Jensen fik imidlertid pyntet gevaldigt på resultatet,
da han i alt nåede 452 point i kampen, og dermed var
snittet stadigvæk fornuftigt. Det viste sig senere at blive
vigtigt for den lange korsoraner.

Kent R. Erichsen var så godt som sikker på at gå videre
inden sidste runde, da han både skulle tabe, være
uheldig med resultatet af den anden kamp – og selv
spille ret så ringe for at ryge ud.

De to første ting skete! Men ikke den tredje. Kent R.
Erichsen havde trods alt nået knap 500 point, da Jan
Szymula lukkede i ottende indgang.

Den sidste kamp blev tæt, men det lykkedes for Kai H.
Jensen at få lukket i syvende indgang mod Poul Arne
Aagaard, som derefter ikke længere selv kunne gå
videre.

Han manglede dog kun 38 point for at opnå uafgjort, og
det resultat kunne have sendt Jan Szymula videre.

Men østjyden kiksede efterstødet, og dermed røg den
tidligere dobbelte danske mester ud på snit.

K Snit P

Kent R. Erichsen 3 131,13 4

Kai H. Jensen 3 114,33 4

Jan Szymula 3 94,35 4

Poul Arne Aagaard 3 96,32 0
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Vinklen på rød blev imidlertid for smal.

Der er tale om noget af en forskel i selve spillet mellem
disse to spillere, for Henrik Ryholt spiller langt mere
åbent end Johnny Hansen. Det giver ham måske nok lidt
større problemer undervejs, men Søborg-spilleren
demonstrerede bl.a. i den sidste serie i denne kamp, at
han er en spiller med et bredt dessin-repertoire. Han
redder sig jævnligt ud af problemer takket være sin
styrke i carambole-disciplinerne. Han er trods alt
tidligere DM-sølvvinder i 3-bande.

508 point blev det til i tredje indgang. Og da Johnny
Hansen ved 268 point på efterstødet kiksede en svær
snittebal, blev Henrik Ryholt den første, der slog Johnny
Hansen ved et DM, siden Thomas Bræck lukkede i første
indgang i puljespillet i 2015 i Aarhus. Det var ved den
lejlighed, at Johnny Hansen hævnede sig ved at gøre det
samme i finalen.

Johnny Hansen var ked af, at han havde tabt til Henrik
Ryholt, men han var ikke – som tidligere set – totalt
knust.

”Når man slukker i tre indgange, så kan man slå alle
spillere,” sagde Johnny Hansen bagefter.

”Jeg følte i løbet af kampen, at det var lidt op ad bakke,
så jeg var ikke helt uforberedt på det, da det gik galt. Det
er de små marginaler, og de kan ikke altid være på ens
egen side,” som han konstaterede.

Men der var en overraskelse mere i kvartfinalen, da
Martin Kristensen slog Kent R. Erichsen ud.

Frem-spilleren kom ellers bedst fra start, men i løbet af
kampen kunne tilsyneladende både han selv og
tilskuerne fornemme, at spillet ikke kørte så godt, som
han godt kunne tænke sig. Han kom for ofte ud i
vanskelige situationer.

Det udnyttede Martin Kristensen ved på flot vis at lukke
med en serie på 404.

Kai H. Jensen begyndte bedst mod Brian K. Nielsen med
bl.a. en serie på 392. Men Bristol-spilleren svarede igen
med 302, sådan så stillingen var næsten lige omkring de
450 point.

I slutspillet så det fornuftigt ud for DM-finalisten fra

fire indgange.

Erling K. Pedersen havde på forhånd lidt bedre
muligheder end Henrik Søndergaard for at gå videre. For
Vejby-spilleren ville en forholdsvis stor sejr over Kasper
Kristoffersen være tilstrækkeligt.

Sejren fik han, men sidste års tabende finalist nåede
trods alt 720 point. Og det var rigeligt til at klemme sig
videre.

K Snit P

Brian K. Nielsen 3 160,00 5

Kasper Kristoffersen 3 100,87 3

Erling K. Pedersen 3 87,05 3

Henrik Søndergaard 3 82,09 1

Kvartfinaler: Johnny Hansen – Henrik Ryholt 554-800/3
indgange, Henrik Slorup – Kasper Kristoffersen
800-488/6 indgange, Brian K. Nielsen – Kai H. Jensen
800-708/4 indgange, Kent R. Erichsen – Martin
Kristensen 680-800/6 indgange

Kvartfinalerne var sammensat efter princippet om, at
den bedste etter skal møde toeren med det laveste
totalsnit, den næstbedste etter skal møde toeren med
næstlaveste totalsnit og så fremdeles.

Det betød en gentagelse af kampen fra den indledende
pulje mellem Johnny Hansen og Henrik Ryholt. Men
resultatet blev altså noget andet.

Efter at have kikset udlægget fik Henrik Ryholt kortvarigt
overhalet ved stillingen 292-282.

I anden indgang blev det imidlertid kun til 12 point for
Johnny Hansen, da han ved en tynd snitbal langt fra
keglerne nok fik sendt den hvide igennem. Men han fik
samtidig for meget fart på rød bal, så den ramte den
hvide og endte næsten pres.

Johnny Hansen måtte forsøge en svær 1-bande
carambolage, hvor rød skulle rundt om keglefeltet.
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keglerne, og der blev de – stort set – resten af tiden.

Det betød omkamp, hvor Henrik Slorup gav Brian K.
Nielsen udlægget.

Han scorede 58 point, hvorefter han blev snydt af en
underhåndstværbal, som kom hurtigere ud af banden,
end han havde regnet med.

Henrik Slorup kom til bordet, men han fik hurtigt
problemer. Han måtte hekse lidt, og på et tidspunkt var
han decideret heldig med, at en kegle ikke kunne stå på
sin plads, så han kunne spille spids. Der havde næppe
været noget at hente i oplægget, hvis keglen kunne have
været der.

Ved 98 point gik det galt, da Henrik Slorup spillede en
dobbeltspids med stor afstand fra hvid til første bande.
Den blev for lang, og det er ret almindeligt på nye
klæder, fordi hvid har tilbøjelighed til at vokse i vinklen
fra anden til tredje bande.

Herefter lukkede modstanderen, og nu var rollerne
vendt om. Henrik Slorup skulle kæmpe for at få ny
omkamp.

Henrik Slorup forsøgte at spille spids på udlægget, men
han kom næsten ned i hjørnet med det resultat, at hvid
kom hurtigt ud og gik indenom keglefeltet. Der var dog
stadig chance for rødt. Men et par sekunder efter måtte
dommeren meddele ham, at rød bal manglede en
millimeter for at få fat i den hvide.

Nul point og exit.

”Det var jo en vanvittig kamp. Der manglede en
millimeter! Og forinden havde jeg siddet på stolen i en
time godt og vel, mens Brian lavede den sidste serie på
558. Men det var stærkt af ham under så stort et pres,”
sagde Henrik Slorup bagefter.

”Lidt skuffet er jeg nok over, at det ikke lykkedes at
komme i finalen, når det var så tæt på. Men alt i alt er
jeg glad for og stolt af min sæson. Jeg var med til at
vinde guld med Bristol, jeg vandt bronze her, og selve
spillet har generelt været langt over min forventning
efter min lange pause.”

1987 (!), men da han manglede 92 point fik han stødt for
blødt på en direktør. Brian K. Nielsen lukkede uden at
blinke med de 142, han manglede.

Kasper Kristoffersen lagde også bedst fra land mod
Henrik Slorup med blandt andet en serie på 310 point.
Henrik Slorup lavede imidlertid en serie på 466 i fjerde
indgang, og det var Kasper Kristoffersen ikke rigtigt i
stand til at svare igen på.

Semifinaler: Henrik Ryholt – Martin Kristensen
740-800/6 indgange, Henrik Slorup – Brian K. Nielsen
800-800/3 indgange. Omkamp: 98-160/2 indgange

Det var måske ikke lige de semifinaler, de fleste på
forhånd havde regnet med. Af de fire semifinalister var
det kun Henrik Slorup, der tidligere havde været
individuel dansk mester i keglebillard.

Den ene semifinale begyndte rimeligt lige, men i fjerde
indgang kom Martin Kristensen afsted med en serie på
366 point.

I den efterfølgende indgang kom han op at mangle 40
point, da det gik galt på en snitdirektør med stor afstand
til keglerne, som blev alt for blød.

Det kunne sagtens have kostet finalepladsen, for
derefter kørte Henrik Ryholt godt derudaf og scorede
466 point, inden det var hans tur til at støde for blødt på
en – retfærdigvis – ikke helt nem bal til medløbsrødt.

Derefter lukkede Martin Kristensen med de sidste 40.

”Jeg er stolt af at have fået bronzemedalje. Jeg vil helt
sikkert gerne højere op på medaljeskamlen, men jeg må i
ærlighedens navn sige, at jeg ikke synes, jeg fortjente det
ved DM i år. Jeg følte kun, at jeg spillede rigtig godt i en
eneste kamp – nemlig i kvartfinalen mod Johnny Hansen.
Og det er for lidt,” sagde Henrik Ryholt efter nederlaget.

Den anden kamp blev – som cifrene antyder – noget af
en gyser.

Den ordinære kamp blev domineret af Henrik Slorup,
som scorede stabilt med serier på 288, 308 og 204 point.

På dette tidspunkt manglede Brian K. Nielsen 558 point.
Men han gik i gang, fik samlet de to hvide foran
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vendte rundt og lukkede med en nem direktør med de to
point, der manglede.

742 point og ny dansk mester: Brian K. Nielsen.

Martin Kristensen måtte trods en god indsats tage til
takke med sølvet.

”Men det er jeg nu også rigtig glad for. Det er med
afstand mit største resultat nogensinde,” sagde
hjemmebanemanden efter finalenederlaget.

Martin Kristensens billardkarriere ligner ikke så mange
andres.

Han var på vej til at blive et stort navn i slutningen af
firserne, hvor han som ungdomsspillerr i Skagen nåede
op i mesterrækken.

”Men så holdt jeg pause i næsten 20 år. Og at jeg kom i
gang igen, var egentlig lidt af en tilfældighed. Jeg mødte
Johnny Sort fra Asaa, da jeg var en tur i Aalborg. Jeg fik
en snak med ham, hvor jeg indrømmede, at jeg var
begyndt at savne spillet. Så fik han lokket mig med en tur
til Asaa, og så gik det ellers slag i slag.”

”Om DM i år vil jeg sige, at jeg spillede en god turnering.
Det, jeg lavede, var meget stabilt. Men man kan måske
sige, at jeg manglede at spille en brandkamp. Det kunne
have givet mig guldet, hvis jeg havde gjort det i finalen,”
sagde den 46-årige finaledebutant.

”I finalen troede jeg på, at jeg ville få en indgang mere.
Brian skulle trods alt lave over 700 point. Men det gjorde
jeg ikke, og det er bare flot af ham.”

Brian K. Nielsen skulle lige ned på jorden igen.

”Min glæde er stor. Sikke en weekend. Jeg havde
problemer mod Kasper Kristoffersen i puljespillet, jeg
havde problemer mod Kai Jensen i kvartfinalen, jeg
havde store problemer mod Henrik Slorup i semifinalen,
og jeg havde problemer i finalen,” som mesteren sagde
bagefter.

”Efter DM er det meget almindeligt lige at holde en
billardpause. Men jeg gav den en skalle med træning
efter sidste DM. Det har måske spillet ind.”

”Med hensyn til selve spillet, så føler jeg, at jeg er blevet
bedre til at holde hovedet koldt. Mod Henrik sagde jeg til

Finale: Martin Kristensen – Brian K. Nielsen 566-800/4
indgange

Det stod på forhånd klart, at der ville komme en ny
mester efter denne finale.

Brian K. Nielsen har foruden sølv også tidligere opnået
bronze, mens Martin Kristensen aldrig har været nået så
langt før.

Han var med i 2012, da Asaa senest var DM-værter, hvor
han røg ud i puljespillet.

Begge spillere begyndte kampen lidt sløvt. Således var
stillingen 58-52 i fynsk favør efter to indgange.

Derefter tog Martin Kristensen fat. Han fløj afsted, og
det så rigtig godt ud, indtil serien nærmede sig de 500
point, hvor det blev sværere.

Ved 514 kiksede han en svær tværbal, men Brian K.
Nielsen fik en svær langbal, som klappede for ham.

Herefter var det Martin Kristensen, som havde en svær
position, som han forsøgte at løse ved at spille rødt. Den
blev imidlertid for lang.

I den efterfølgende indgang fik Brian K. Nielsen så
ballerne ind foran keglerne.

Man kan let se, at han har gået meget op og ned ad
Johnny Hansen, da han ligesom sin klubkammerat har en
meget minimalistisk spillestil.

Men der er nu også forskelle.

Johnny Hansen spiller langt oftere til første kegle, mens
Brian K. Nielsen ikke har noget imod, at ballerne triller
lidt længere. Så længe han har kontrol. Og det havde han
i den sidste serie.

På et tidspunkt så det ud som om, hvid bal var kommet
lidt langt ud til en snitbal. Men på et ultratyndt stød fik
Brian K. Nielsen nærmest den hvide til at trille baglæns
mod yderkeglen. Og så han var tilbage på sporet.

Da han rundede de 700, meldte spørgsmålene sig: Har
han nerver til de sidste point? Eller smider han det hele
væk ligesom seks år tidligere? Nej, ikke denne gang.

Da han manglede 10 point, lå de to hvide tæt ude ved
banden. Brian K. Nielsen spillede cool rødt to gange,
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K Snit P

Charlotte Sørensen 3 35,71 6

Charlotte Koefoed 3 17,71 4

Annie Clausen 3 12,10 2

Heidi Wiendahl 3 8,02 0

Pulje 2, kvinder: Marianne Mortensen (BK Fluen
(Aarhus)), Susanne Vennersdorf (Viborg BC), Marianne
Andersen (BK Bristol (Odense))

Mens pulje 1 gik nogenlunde efter bogen, så kan man
ikke helt sige det samme om pulje 2.

Her var der for der første et afbud fra Bonnie Hansen fra
BK Frem, som betød, at puljen kun havde tre spillere. For
det andet fik puljen et lidt overraskende udfald.

Marianne Mortensen lagde ud med at vinde over
Marianne Andersen, men fynboen spillede med et
fornuftigt gennemsnit, som kunne tyde på, at chancen
for at gå videre ikke var helt teoretisk.

I kampen mod Susanne Vennersdorf fortsatte Marianne
Mortensen sit stabile spil, hvor hun undervejs bl.a.
præsterede en serie på 180 point.

Dermed havde aarhusianeren vundet puljen allerede
fredag og skulle slet ikke spille om lørdagen.

Det skulle puljens to øvrige deltagere til gengæld.

Marianne Andersen begyndte den afgørende kamp skidt,
men Susanne Vennersdorf gik i stå, og der var
nogenlunde lighed ved pausen.

Efter pausen lykkedes det for Marianne Andersen at
skrue en flot serie sammen på 128 point, og selvom den
tidligere 11-dobbelte danske mester fik svaret lidt igen,
så var det tydeligt, at Marianne Andersen havde fat i den
lange ende.

Da hun manglede to point, var hun tæt på at lukke med
et horn, da rød bal ramte hulkanten, men der blev lige
nøjagtig ikke rødt.

mig selv, at jeg måtte prøve at tage serien i 100 point ad
gangen. Og da det så lykkedes at få lukket, kom
omkampen, hvor spændingsniveauet lige steg en tak til,”
som han sagde.

”Om finalen vil jeg nok sige, at jeg gerne ville have haft
lidt længere pause, inden jeg skulle spille igen. Jeg følte
ikke, at semifinalen var helt ude af kroppen. Og det
kunne man se i starten af kampen.”

”Så fik Martin sin serie. Han spillede sikkert, og jeg sagde
til mig selv, at hvis du får chancen, så skal du tage den.
Og så spillede jeg igen efter princippet om 100 point ad
gangen – og lad os se, hvad det rækker til.”

I Asaa rakte det til den første DM-guldmedalje i Brians
liv.

Kvinder, pulje 1:

Charlotte Sørensen (BC Holbæk), Charlotte Koefoed
(Vordingborg BC), Annie Clausen (Vejby BK), Heidi
Wiendahl (Vejby BK)

Den regerende mester, Charlotte Sørensen, er skiftet fra
KBK/BNV til barndomsklubben Holbæk, og hun skulle i
sin første kamp møde Charlotte Koefoed.

Begge spillere begyndte godt, men det var kun Charlotte
Sørensen, der holdt dampen oppe.

Charlotte Koefoed fightede godt, og med en serie på 102
point bragte hun ny spænding om udfaldet, men der var
bare for langt op.

Som ventet vandt Charlotte Sørensen også over begge
Vejby-spillerne, og så endte det hele med at skulle
afgøres mellem Charlotte Koefoed og Annie Clausen, der
begge havde slået Heidi Wiendahl.

I den afgørende kamp begyndte Annie Clausen bedst,
men Charlotte Koefoed fik arbejdet sig ind i kampen, og
ved pausen havde hun en kneben føring, som hun
udbyggede ved stabil scoring i anden halvdel af opgøret.
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Der kunne der godt være kommet i den anden.

Charlotte Sørensen kom bedst fra start, og hun var foran
286-102 i otte indgange, da spillerne gik til pause.

Kort tid efter lavede den forsvarende mester en serie på
62 point, men derefter var det Charlotte Koefoed, som
overtog dirigentstokken.

Hun begyndte at hale ind, og efter en serie på 70 var
Charlotte Sørensens forspring kun på små 50 point.

Det fik hun dog gjort noget ved med det samme takket
være en serie på 100, som reelt afgjorde kampen.

Finale: Charlotte Sørensen – Marianne Mortensen
500-438/9 indgange

Det var en gentagelse af sidste års finale, og den blev et
festfyrværkeri. Den bedste nogensinde. Helt uden tvivl.

Charlotte Sørensen begyndte stærkt med to serier på
omkring de 100 point, men hvor Marianne Mortensen
sidste år virkelig havde haft det svært i finalen, så blev
det ganske anderledes denne gang.

Hun tog fat og scorede en serie på 312 point med
adskillige svære stød indimellem. Serien var ny dansk
rekord. Men den var i sidste ende ikke nok til sejr.

Charlotte Sørensen optog forfølgelsen. Og bagud med
350-428 viste hun sin mesterstyrke ved at lukke med de
150 point, hun manglede.

Marianne Mortensen havde efterstød, men ved 10 point
kiksede hun en svær underhåndstværbal.

”Der har været snakket lidt om, at Charlotte og jeg skulle
sættes op mod hinanden. Men det gider jeg slet ikke. Vi
har et fint forhold,” sagde Marianne Mortensen efter
kampen.

”På forhånd håbede jeg bare på, at vi ville få en god
kamp, og det synes jeg da bestemt, vi gjorde,” sagde
hun.

”Jeg troede på det, da jeg havde lavet serien på 312.
Men det er klasse af Charlotte, at hun går ind og lukker

Susanne Vennersdorf kom tilbage til bordet, men da hun
manglede 36, spillede hun en tværbal for kort, og
afleverede i stedet en ikke helt let langbal.

Rød bal lå tæt på bundbanden, og hvid cirka midtvejs på
bordet, men der var ikke vinkel til at snitte den ind.

Det er ikke et helt nemt stød, og risikoen som spiller er,
at man enten laver den for stor eller får
overkompenseret, så rød og hvid klapper sammen.

Med et lille trækstød satte Marianne Andersen imidlertid
langballen klokkerent. Og da der ikke var efterstød, var
overraskelsen en realitet.

At sejren virkelig var vigtig for Marianne Andersen kunne
ses, da hun efter stødet virkelig stod og rystede af både
glæde og lettelse på samme tid.

K Snit P

Marianne Mortensen 2 33,33 4

Marianne Andersen 2 18,84 2

Susanne Vennersdorf 2 19,41 0

Semifinaler:

Charlotte Sørensen – Charlotte Koefoed 500-346/17
indgange, Marianne Mortensen – Marianne Andersen
500-250/25 indgange

Også hos kvinderne var semifinalerne sammensat efter
princippet om, at bedste etter skulle møde toeren med
laveste snit.

Det bliver muligvis ændret til næste år, da det ikke på
samme måde giver mening, når der kun er to indledende
puljer mod herrernes fire.

Men sådan var det altså, og det betød, at navnesøstrene
skulle møde hinanden igen.

Marianne Andersen kom skidt fra start mod Marianne
Mortensen, der ellers også er set bedre. Det ødelagde
dog chancen for endnu en overraskelse, for der var reelt
aldrig tvivl om udfaldet i den semifinale.
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med 150, når hun skal. Det må man bare bøje sig for,”
sagde den tidligere 16-dobbelte mester.

Charlotte Sørensens mesterskab var hendes fjerde i alt –
og det tredje på stribe.

”Det var vigtigt for mig at få lukket første gang, jeg havde
chancen,” sagde Charlotte Sørensen efter kampen.

”Hvis man kan lave 312 point, kan man også lave 72. Og
hvis Marianne så havde haft mere end et forsøg, så
bliver chancen jo kun endnu større. Jeg var absolut ikke
interesseret i omkamp. Der ved man aldrig, hvad der
sker,” som guldvinderen sagde.

”Jeg er stolt over alle de mesterskaber, jeg har vundet.
Men dette her vil jeg nok huske lidt mere på. Jeg er stolt
over, at jeg kom igen efter at være kommet bagud. Og så
er jeg simpelthen stolt af at have været med til at spille
sådan en finale,” sagde Charlotte Sørensen, der nok er
den af de kvindelige spillere, som spiller spillet mest
herreagtigt.

Hun har i øvrigt i år som den første kvinde nogensinde
rundet de 35 i årsgennemsnit.

Det betyder, at hun til næste år også kan stille op til
herrernes DM-kvalifikation.

”Og det har jeg tænkt mig at gøre,” siger hun med et
smil.
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deltagelse i NEC.

Vi vil fra DDBU side arbejde videre med at komme

indover NEC.

På mødet var der ligeledes en orientering fra DIF

omkring arbejdet med den ambitiøse idrætsvision –

Vision 25-50-75 – også kaldet Bevæg dig for livet.

10 idrætsgrene er i dag i gang med et formelt

samarbejde med DIF omkring visionen.

Knap 28.000 flere medlemmer er kommet til i en

Bevæg dig for livet idræt.

DIF er af den opfattelse, at der nu er skabt et solidt

fundament for det videre arbejde med Bevæg dig

for livet, som der kan arbejdes videre med i de

kommende år.

DIF samarbejder med DGI, og har derudover

samarbejde i gang med Trygfonden og Nordea-

Fonden, som væsentlige samarbejdspartnere i at

udfolde visionen.

DIF udbygger samarbejdsoverfladen i de kommende

år, og flere specialforbund vil indgår partnerskab

med DIF omkring Bevæg dig for livet.

Herunder muligvis også Den Danske Billard Union.

I formandens mundtlige beretning, der kom Niels

Nygaard ind på flere forhold, som DIF

organisationen har som strategiske indsatsområder,

og som man vil arbejde med i de kommende år.

Herunder skolesamarbejde, diversitet, doping,

matchfixing, international indflydelse og tæt

På Årsmødet i Idrættens Hus var DDBU

repræsenteret af ved formanden.

DDBU formanden deltog også i formødet til

Årsmødet, fredag d. 5. maj, hvor der var flere emner

på agendaen.

Bl.a. kom DBU formanden Jesper Møller med et

meget inspirerende indlæg om fodboldens arbejde

med ”Good Govenance” på nationalt plan og på

internationalt plan.

På Årsmødet d. 6. maj, kom formanden for Team

Danmark, Frank Jensen, med en orientering til

repræsentantskabet omkring arbejdet med at

etablere et nationalt elitesportscenter, NEC.

Visionen er klar, der skal laves en nybygget base i

København, hvor man satser på forskning og

innovation, men provinsens faciliteter skal løftes.

Der arbejdes på at skaffe lidt over 1mia. kr., som

skal bruges til nybygning og renovering, samt 230

mio. kr. til at opføre et NEC på Østerbro i

København.

Nogle sportsgrene er blevet udpeget af DIF og Team

Danmark, som dem der bør tilbydes nye og bedre

træningsfaciliteter: Atletik, badminton, bowling,

fodbold, bueskydning, cykling, fodbold, golf,

håndbold, roning, kajak, svømning, sejlsport,

ishockey og skydning.

Den Danske Billard Union er der ikke fundet plads til

i det nationale elitesportscenter.

Selv om vi har været med i hele processen hidtil, og

selv om vi har fremsendt udarbejdet forslag til
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Thomas Andersen, der netop har været til EM i
Brandenburg for at deltage i det individuelle
Europamesterskab i 5-kegler, er blevet valgt ind i
Aktivkomitéen i DIF regi.

Aktivkomitéen er et rådgivende organ over for
bestyrelse og udvalg i DIF og Team Danmark, samt
eliteaktive i forbundene.

Billardspilleren Thomas Andersen er valgt ind som
én af tre fra ikke Olympiske specialforbund.

DDBU ønsker Thomas Andersen stort tillykke med
valget til Aktivkomitéen, samt ønsker ham held og
lykke med samarbejdet til de øvrige medlemmer i
Aktivkomitéen.

Dansk billard er ikke vant til at have et medlem
repræsenteret i Aktivkomitéen.

DDBU har haft bakket op omkring Thomas
Andersens kandidatur til Aktivkomitéen, og har
ligeledes haft dialog udveksling med Thomas
Andersen omkring præsentations- og
informationsmateriale til kandidaturforholdet.

Maratonløberen Henrik Them er ny formand for
Aktivkomitéen. Triatleten Casper Stenderup blevet
valgt som næstformand.

Asger Fischer Mølgaard (Langrend) er
Aktivkomitéens repræsentant i DIF´s bestyrelse.

Det skal blive spændende at følge, hvilke konkrete
områder Aktivkomitéen vælger at fokusere på i de
kommende 4 år.

samarbejde med Regering, Folketing og kommuner.

Niels Nygaard kaldte 2016 for et jubelår for dansk

idræt. Vi har haft det bedste OL i dansk idræt

nogensinde og vi har øget idrætsdeltagelsen i

Danmark.

Kulturminister Mette Bock kom med en tale

omkring idrættens betydning for samfundslivet i

Danmark, og anerkendte det store idrætsmæssige

og samfundsmæssige arbejde, der udføres i DIF, i

specialforbund og rundt omkring i de mange

foreninger i landet.

Under formandens mundtlige beretning var der en

meget livlig dialog og debat, hvor

repræsentantskabet kom med flere indlæg, såvel

positive som mere kritisk betonede.

Repræsentantskabet vedtog på DIF`s Årsmøde en

lovændring, som betyder, at Dansk Surf og Rafting

Forbund på budgetmødet i efteråret 2017, kan

optages som 62. specialforbund under DIF.

Formand Niels Nygaard blev genvalgt for en 2-årig

periode, og har været nu været formand for DIF

siden 2007.

Økonomiansvarlig Christian Pedersen blev også

genvalgt for 2 år.

Thomas Andersen valgt ind i Aktivkomitéen



Dick Jaspers i Danmark d. 12-14. maj 2017.

DDBU og Vejle Billard Klub - er gået sammen omkring et interessant billard event i Danmark.

Hollænderen Dick Jaspers kommer til Vejle i dagene d. 12-14.maj, hvor han laver instruktionsweekend i 3-

bande carambole.

Dick Jaspers er nr.1 på den aktuelle verdensrangliste i 3-bande carambole.

Her vil han møde op med et forberedt dessin- og øvelsesprogram, samt med nogle personlige anekdoter/

erfaringer, som han vil viderebringe til de inviterede Master Class deltagere.

De inviterede deltagere i Master Class er spillere udpeget af DDBU og Vejle BK.

Fredag d. 12. maj kl.16-22 og lørdag d. 13.maj kl.11-17, der er Vejles Elitedivisionshold i 3-bande carambole på

- sammen med DDBU spillere fra ”Projekt 2019”.

Søndag d. 14. maj fra kl.10.30-16.30, har vi lokale spillere fra Vejle Billard Klub på. Der er også nogle udpeget

DDBU spillere, som deltager søndag.

De vil givet få sig en god oplevelse med den hollandske verdensstjerne !

Dick Jaspers har tidligere været i Danmark til turneringer og til events.

DDBU arrangerer for tredje gang en Master Class med hollænderen, og for første gang i Jylland.

Interesserede i at vide mere om arrangementet, og i muligheden for at kigge forbi -Vejle Billard Klub,

Vissinggade 23, 7100 Vejle - til Master Class med Dick Jaspers, de kan kontakte formanden for Vejle Billard

Klub – Allan Keith – på denne mailadresse: ake@scanditek.dk.

Det er ikke tilladt at videofilme ved Master Class i Vejle.

På vegne af DDBU og Vejle BK

Allan Keith Flemming Busk Knudsen

Formand for Vejle BK Formand for DDBU
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Snooker

GUSTAV RAFFENBERG NY
DANMARKSMESTER FOR
UNGDOMSSPILLERE
Lørdag den 22. april 2017 blev der afviklet
danmarksmesterskab i snooker for ungdomsspillere
(DM U21) i Bristol, Odense. Finalen stod igen i år
mellem Jacob Lund Andersen og Gustav
Raffenberg.

Sidste år løb Jakob afsted med sejren, men i år
viste Gustav sig for stærk og kunne med en stor 3-0
sejr og et break på 58 i sidste frame løfte medaljen i
vejret og for første gang kalde sig U21-
danmarksmester.

Med sejren slutter Gustav også sæsonen som
nummer 1 på ungdomsranglisten.

Bronzemedaljerne gik til Alex Tanev og Johnny Luu,
som begge spillede en flot turnering.

Tak for et fantastisk stævne!
Snookerudvalget

RUNE KAMPE VINDER DTC GRAND FINAL
I weekenden blev Danish Tour Championship Grand
Final afviklet. Turneringen var afslutningen på
rækken af DTC-turneringer, der har været afviklet i
løbet af sæsonen, hvor konceptet er, at der spilles
bedst af 3 hele vejen og med vilkårlig lodtrækning –
med undtagelse af DTC Grand Final, hvor det er
seedning efter den særlige DTC-Rangliste.
Danmarks ubestridte étter, Rune Kampe, kunne
efter en spændende finale mod
ungdomsspilleren Gustav Raffenberg kalde sig
vinder af Grand Final. Gustav startede ellers godt ud
med at komme foran 1-0, men i sidste ende viste
rutinen sig hos Rune, som endte med at hive to
frames hjem i træk for sejren.
Rune var kommet til finalen efter blandt andet i
anden runde at slå hjemmebanefavoritten, Daniel
Kandi.
Undervejs var der flere overraskelser. Kevin
Christiansen nåede kvartfinale efter en flot sejr i
anden runde over Michael Brandt Jørgensen. Robin
Tønnessen stod også i kvartfinalen efter en flot sejr
på 2-0 over Daniel Ingmer Jarlov. Torben Trudslev
Pedersen kæmpede sig også til en flot
kvartfinaleplads efter en sejr over Antti Koskela.
Højeste break løb Per Micki Christensen afsted med
i kvartfinale-kampen mod Robin Tønnessen. Det
blev på 61.
En stor tak skal lyde til Aalborg Billard Klub for at
lægge lokaler til turneringen. En særlig stor tak skal
også lyde til Torben Trudslev Pedersen, der som
turneringsleder førte spillerne igennem turneringen
på fin vis. Torben stod også sammen med Lasse
Petersen for livestream undervejs, en kæmpe tak
for det!
Næste turnering er på fredag, hvor danmarks-
mesterskabet 2017 starter.
Billeder fra turneringen kan ses i gruppen.
Tak for en god turnering og vel mødt på fredag til
DM!
Med venlig hilsen
Snookerudvalget
DDBU



Pool
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Sæson 2017/2018

Pooludvalget har valgt at satse mere på
ungdommen og bredden i den kommende sæson.

- Det betyder blandt andet at der kommer to
nye DM'er, for U15 i 8-ball og 9-ball.

- Derudover udvides "Junior Pool Series" til
også at have to turneringer i Jylland, ud over
de to turneringer på Sjælland.

- Der kommer to landsdækkende Handicap 9-
ball turneringer, som afvikles i puljer til korte
distancer, så der er flere ting der taler for at
andre end elitespillere kan gøre sig
gældende.

- Klasse Mesterskaberne, i A-rækken og
Mesterrækken "rulles tilbage" til at afvikles
som weekend stævner fordelt over hele
året, med én disciplin pr. weekend.

- Der vil kun være 4 Pool Tours. De afvikles
desuden også med puljer i de indledende
kampe, så alle er garanteret mindst 3 k
ampe, ofte 4 eller 5 (4-5-6 mands puljer) til
korte distancer (ca. 65% af normal)

Vi håber at disse justeringer vil være med til at få
flere spillere i alle turneringer, og at turneringerne
bliver sjovere og mere interessante at deltage i for
alle spillere.

Med venlig hilsen/Kind regards

Jakob Lyng

DDBU Pool Administrator



Junior poolturnering i Osted
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Axel vinder 3-1 i finalen over Sebastian. Så
revanche fra sidste gang mellem de to

Stort tillykke til alle 4 præmie vindere.

Især en stor ros til Sarah, som kæmper mod
alle drengene, hun gjorde det så godt og
udstråler en god ro og vilje

Og stor tak til Søren Søgaard for de flotte
præmier i dag. Både til alle spillerne, men
også de ekstra præmier til top 4

Så vi i gang her i Osted med en lille Junior hygge turnering. 17 deltagere er mødt op



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

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 5 2017



Planlagte møder og aktiviteter i 2016

Måned Dato Aktivitet Sted

Maj 12.-13. DM 2-mands hold 5-kegle

Juni 2.-5. DM i pool Copenhagen P &

16. DDBU bestyrelsesmøde Brøndby

17. DDBU Årsmøde Brøndby
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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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