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45 millioner kr. til uddeling til idrætsforeninger via DIF og DGI´s foreningspulje

DIF og DGI´s foreningspulje, hvorfra der årligt i en

årrække skal uddeles 45 millioner kr. til

idrætsforeninger i Danmark, åbnede for

ansøgninger torsdag d. 3. maj kl. 13.00.

Alle idrætsforeninger kan søge om midler fra puljen

til at støtte fællesskaberne i klubben og til at skabe

rum for udvikling. Projekter og opstart af nye

aktiviteter kan etableres, og klubberne har

mulighed for at få realiseret projekter og lave

udviklingstiltag.

Foreningspuljen kommer til at støtte mange

forskellige formål og behov.

Billardklubberne i Den Danske Billard Union, de kan

søge om økonomiske støttemidler fra

foreningspuljen til aktiviteter/initiativer, der

vedrører udviklingen af klubbens grundlæggende

virke. Det kan være aktiviteter/initiativer, der

vedrører ledelsen af klubben og af afviklingen af

idrætsaktiviteter.

Klubberne skal være opmærksomme på

informationsforhold til puljen, tidsfrister og

beløbsstørrelser på ansøgning. Klubberne skal

ligeledes være opmærksomme på, at der kan søges

til et enkelt formål pr. ansøgning. Hver forening kan

ikke få godkendt mere end én ansøgning i et

kalenderår.

Selve ansøgningsproceduren finder sted via Centralt

Foreningsregister (CFR), hvor foreningerne i

forvejen registrerer medlemstal. Alle foreninger vil

få direkte besked om puljen på baggrund af

kontakteoplysninger, de har opgivet til CFR.

I foreningspuljen uddeler man økonomisk midler til

godkendte ansøgninger inden for tre

beløbskategorier.

De tre beløbskategorier er:

- Beløb op til og med 25.000 kroner

- Beløb fra 25.001 til 100.000 kroner

- Beløb fra 100.001 til 500.000 kroner

Der vil være nogle overordnede retningslinjer for

ansøgninger i de tre beløbskategorier, som

klubberne skal sætte sig ind i.

Jeg er sikker på, at vi vil se mange billardklubber

landet over, som vil udarbejde gode ansøgninger til

DIF og DGI´s foreningspulje.

Vi vil se billardklubber, der vil søge om økonomiske

midler til en bred vifte af muligheder for aktiviteter

og initiativer.

På https://www.dif.dk/da/forening/stoette kan

klubberne få yderligere informationer om DIF og

DGI´s foreningspulje.

(fortsættes)

https://www.dif.dk/da/forening/stoette
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Vi er kun et klik herfra!

Jylland & Fyn
Ladegårdsvej 10-14
7100 Vejle

Sjælland & Øer
Agenavej 39F
2670  Greve

Tlf.: 70 13 13 33

Spørg eksperten 
og få bedre råd!

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

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

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

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

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

Spar penge på varme - 
bestil m/ fjernvarme.



Det er en god nyhed for de danske billardklubber, at

den nye pulje er blevet lanceret. En pulje, der kan

gøre en forskel for flere af vores billardklubber i Den

Danske Billard Union.

Jeg vil opfordre vores klubber til, at I er aktive med

ansøgninger til foreningspuljen.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen

Formand for Den Danske Billard Union
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PER MICKI CHRISTENSEN NY DANMARKSMESTER I 6 REDS SNOOKER
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I Store bededags-weekenden blev der afviklet
danmarksmesterskab i 6 reds snooker i Århus.

I kvalifikationen om fredagen blev der spillet
gruppespil med bedst-af-5, hvoraf 1’erne, 2’erne og
de to bedste 3’ere gik videre til kvartfinalerne. Der
blev også afviklet en hyggelig banquet fredag aften.

Efter kvartfinalerne stod Peter Hammer og Per
Micki Christensen i den ene semifinale, og Martin
Søndergaard og Gilbert Albertsen i den anden. Et
Københavneropgør i den ene, mod et jysk opgør i
den anden.

Med sejre på henholdsvis 4-2 og 4-0 kunne Per og
Gilbert gøre sig klar til finalen, hvor de skulle spille
om guldet og titlen. Peter og Martin løb således
afsted med bronzemedaljerne.

Finalen startede intenst og tæt ud, og efter fire
frames kunne spillerne gå til pause med stillingen
2-2. Efter pausen kom Per bedst fra start og stak af
med de sidste tre frames til en sejr på 5-2.

Derved kunne Per løfte guldet og kalde sig
danmarksmester i 6 reds snooker 2018!

Højeste break løb Per også afsted med, da han i
gruppespillet lavede en rydning på 52.

En stor tak skal lyde til Århus Snooker og Pool for at
huse turneringen og særligt tak til Hans Christian
Noe og Niels Døssing for at være turneringsledere
ved eventet.

Stort tillykke til alle medaljetagerne!

Med venlig hilsen

Snookerudvalget
DDBU



Årsmøde 2018 i Danmarks Idrætsforbund.
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DIF årsmøde 2018 blev afviklet i Idrættens Hus d. 5.

maj.

På årsmødet var Den Danske Billard Union

repræsenteret ved formanden. Derudover var vi

også repræsenteret af Thomas Andersen, som er

valgt ind i DIF Aktivkomité.

Årsmødet var meget præget af den fælles vision: ”

At gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive

nation”.

Et ambitiøst mål, der binder DIF-idrætten sammen

med DGI, politikere, civilsamfundsorganisationer og

virksomheder.

Et mål, som alle DIF specialforbund skal løfte for at

nå.

Èn af tidens store udfordringer er, at medlemskab

af en lille lokal idrætsforening, drevet af frivillige,

ikke længere er en selvfølge. Vi skal tilpasse os

denne udfordring, og vi skal forholde os til denne

udfordring. Vi skal gøre noget aktivt til denne

udfordring, og det er et vigtigt skridt henimod at få

flere i bevægelse.

Med næsten to millioner medlemmer, er DIF-

idrætten en hjørnesten i det danske samfund.

DIF formand Niels Nygaard påpegede i sin

mundtlige beretning, at foreningslivet binder os

sammen – lokalt og nationalt. Det sker, når vi

mødes på tværs af alder, køn, etnicitet, løn,

uddannelse og idrætsniveau. Derfor er det

afgørende, at foreningsidrætten udvikler sig.

Ligesom danskernes idrætsvaner også gør det.

DIF er optaget af, at sikre en fortsat stærk

foreningskultur i Danmark, hvor der er gode

rammer for de frivillige.

DIF ser en udvikling, hvor flere og flere ældre bliver

frivillige, og færre og færre unge i alderen 20-39 år

bliver frivillige.

DIF vil på den anden side af sommerferien 2018

lancere idrættens forenings- og frivillighedsudspil.

Med et fokus på både de interne rammer for de

frivillige, og på de eksterne rammer, som stat og

kommune står for.

Doping og matchfixing var også temaer på mødet.

DIF´s bestyrelse har netop vedtaget en ny anti-

doping strategi. Den kan læses på www.dif.dk.

DIF vil fortsætte med at forstærke indsatsen imod

matchfixing, og DIF lancerer til efteråret et

matchfixingudspil.

På årsmødet vandt Dansk Basketball Forbund

afstemningen om ”Årets specialforbund”. ”Årets

specialforbund” er en ny pris stiftet af DIF. For at

komme i betragtning til dette, da skal man som

specialforbund være indstillet til prisen af andre

specialforbund og af DIF´s bestyrelse. Dansk

Basketball Forbund har gjort en markant forskel på

en række områder, og det var derfor fortjent, at de

vandt afstemningen på årsmødet om årets

specialforbund.

http://www.dif.dk


Med prisen fulgte også et kontant beløb på kr.

100.000,00 til Dansk Basketball Forbund.

Tillykke til Dansk Basketball Forbund.

Der var en god og livlig debat på årsmødet. Ligesom

det var spændende indlæg fra Kulturminister Mette

Bock, og fra sociolog Klaus Levinsen

Der var genvalg af de to næstformænd til DIF

bestyrelsen.

Hans Natorp og Thomas Bach.

Thomas Bach er DIF bestyrelsens kontaktperson til

DDBU.

Mødet blev afviklet i en god atmosfære, og i en god

tone.

Årsmøde 2018 i Danmarks Idrætsforbund.
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Udviklingskonsulenten
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Har din klub ingen hjemmeside - overvejer i en ny

Tilbud til billard klubberne i DK.

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

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

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

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

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

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

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

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

Med dette kan man medlemsstyre på alle måder.

Min egen hjemmeside: www.bomas.dk

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

Opsætning af siden 1500,- kr.

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

Venlig hilsen

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

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

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

”Årets medlemsfremgang”

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

Den bedste klub bliver honoreret med 10.000,- kr.

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

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

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

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

medlemstal.

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

Prisen vil blive overrakt på DDBU’s årsmøde i 2019 sammen med diplom.
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Kort nyt:

Osted BK

Besøg i Osted BK omkring skoleaftale med Lejre
kommune.

Klubben vil tibyde kommunens skoler og
firtidsklubber instruktion hvar 14. dag i
billardklubben.

Jan Keller er tovholder på projektet

BK Fluen:

BK Fluen tilbyder instruktion til klasser fra
Katrinebjergsolen i Århus.

PT har 3 klasser taget imod tilbuddet

Der arbejdes på at fortsætte samarbejdet efter
sommerferien 2018

Tovholder Marianne Mortensen

Kommende besøg:

Århus Snooker & Pool

DDBU og klubben skal tale sammen omkring tilbud
til skoler og fritidsklubber

Bristol Odense

Opfølgning på tidligere møder omkring
skoleprojekter og turneringer

Tovholder Leif Rasmussen

Klubtræner I og II

Indbydelse udsendt

Findes på DDBU's hjemmeside

Pige Camps

Med nye muligheder for at søge støtte hos DIF
arbejder Marinne Mortensen og
udviklingskonsulenten sammen omkring et muligt
tiltag i DDBU

Persondataloven:

Information udsendt til alle klubber.

Findes også på DDBU's hejmmeside

DIF og DGI's foreningspulje:

Info tilgængelig på DDBU's hjemmeside

Osted BK har fået 4 nye poolborde. Klubben råder
nu over 6 poolborde
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Invitation til Billardens Uddannelsesweekend

Billardsportens
Uddannelsesweekend

den 18. og 19. august 2018
i Bristol, Odense

Find hele indbydelsen på DDBU's hjemmeside www.ddbu.dk
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Behandling af personoplysninger i Idrætsforeninger. Persondataloven

VEJLEDNING TIL IDRÆTS - 

FORENINGER OM BEHANDLING  

AF PERSONOPLYSNINGER

2. udgave, februar 2018 

Persondataloven erstattes af persondataforordningen den 25. maj 2018. I denne vejledning beskrives de
vigtigste konsekvenser for idrætsforeninger af de nye regler i forordningen.

Vejledningen kan du finde på DDBU's hjemmeside



Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 5 2018

Nyt fra DDBU
Stort tillykke til de 4 pokalvindere ved Landsfinalen
for ungdomscupvindere, et særligt stort tillykke
med Landsmesterskabet til Mary, som undervejs
viste imponerende styrke, ved i semifinalen at lukke
kampen med en virkelig flot serie på 98 point
(distance 172 p.), da hendes modstander Sebastian,
kun mangler sølle 12 point, superflot afslutning af
Mary
nr. 1 - Mary Halskov Petersen BK Sorana
nr. 2 - Mark Melhede Hansen Vordingborg BK

nr. 3 - Daniel Kristiansen Vissenbjerg BK
nr. 3 - Sebastian Duchwaider Ikast BK

Alle resultater kan findes på Billardresultater
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Vi støtter de lokale billardklub-
ber med ”Vær Aktiv Kampagnen”. 
Kampagnen bygger på en samar-
bejdsaftale mellem billardklubben 
og Aros Forsikring, der i alt sin en-
kelthed går ud på, at medlemmerne 
i billardklubben booker et forsik-
ringsmøde med os. 

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

Aros Forsikring gør en forskel for  
Billard Unionens medlemmer!

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

Skal vi også  
forsikre jeres  
medlemmer?

   Ring til Martin Høj  
salg- & kundeservicechef  

2124 1340

Forvent lidt mere… 

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

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

Bedste

AR
OS FORSIKRIN

G4

Aros Forsikring 
er for andet år i træk  

Danmarks bedste forsikringsselskab  
for alle

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



Kalender:

Dato Begivenhed Sted

Maj

19.-21. DM Pool 8-ball, 9-ball, 10,ball Bristol Odense

19.-21 DM Junior kegler, 3-bande og 5-kegler BK Fluen

Juni

1. Bestyrelsesmøde DDBU Vissenbjerg

2. DDBU Årsmøde Vissenbjerg

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

Medarbejdere:
Jan Bemmann
Generalsekretær og ansvarlig for den
daglige administration

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

Hanne Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig
for turneringsadministrationen Vest.

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

Niels Nüchel
Udviklingskonsulent.
Ansvarlig for klubbesøg/klubudvikling

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

DDBU's sekretariat DDBU's bestyrelse

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

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

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

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

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

FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET
Vakant

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

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

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