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Ny formand for Den Danske Billard Union
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Jeg overtog på årsmødet 15.juni formandsposten efter 4
år med Flemming Knudsen ved roret. Flemming satte i
sin formandsperiode barren meget højt og det er en ære
at overtage et så veltrimmet og velfungerende DDBU.
Der er i de sidste 4 år igangsat et hav af aktiviteter, ideer
er blevet til virkelighed og dansk billard er på mange
områder kommet meget længere.

Jeg vil gerne her sige Flemming mange tak for hans store
arbejde for billardsporten og ikke mindst den meget
detaljerede og professionelle overdragelse af
arbejdsopgaverne til mig. Det har givet mig et godt
grundlag for at komme i gang med arbejdet. Ligeledes
har både bestyrelsen og personalet været utrolig
hjælpsomme og tålmodige i overdragelsesfasen. Også
her mange tak.

Jeg er begyndt med arbejdet og er blevet kastet lige ud i
mange spændende opgaver. De mange tiltag over de
sidste år gør at mange af opgaverne er bundne af at
skulle færdiggøres.
Udover VM`et i Randers og andre givne opgaver, vil jeg i
det kommende år og årene fremover fokusere på bl.a.
følgende opgaver/visioner:

A) Rekruttering af nye klubber og medlemmer og få
undersøgt hvordan (ikke om!) vi får integreret mange
flere af de titusindvis af billardspillere, som spiller
firmabillard, boligforeningsbillard, skomagerturneringer,
i ungdomsklubber, pensionistklubber samt privatklubber.
Målet er ambitiøst og mange tiltag omkring integration
af førnævnte, har været prøvet igennem årene uden den
store succes. Jeg vil arbejde på alternative måder
sammen med bestyrelsen og personalet.

B) At få organiseret ungdomsarbejdet på en måde,
således at et færdigt koncept for erhvervelse af
ungdomsspillere, kan skaleres ud til alle klubber med
ambitioner om flere unge i klubben, hvilket forhåbentligt
er alle klubber. Der skal tilføjes flere midler og kræfter,
så dette vigtige område opprioriteres og på en måde
hvorpå vores dygtige ungdomsleder Marianne
Mortensen kan få endnu bedre rammer for arbejdet. Det
samme kunne gøres på kvindeområdet.

C) Opprioritering af arbejdet med at optimere indtægter

fra eksisterende samt nye kilder. Vi skal blive dygtigere
til at søge fondsmidler, lave sponsoraftaler, firmaaftaler,
lobbying, networking, events og i det hele taget tænke
på nye og innovative måder.

D) For at kunne løse både de her nævnte opgaver samt
de mange andre opgaver, kan der komme en
omstrukturering af DDBUs organisation på tale. Der
bliver lavet en tilbundsgående undersøgelse og afklaring
af unionens fremtidige behov og udfordringer omkring
sporten og hele administrationen, som skal resultere i de
nødvendige ændringer på kortere og længere sigt.

Torsten Danielsson

Formand Den Danske Billard Union



Billardkonflikt mellem UMB og PBA og VM i 3-bande
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Konflikten imellem UMB og PBA
Konflikten imellem UMB og PBA
Siden sidste nyhedsbrev er der desværre stadig ikke
kommet et forlig i stand imellem den nye professionelle
billardorganisation PBA og verdensbillardforbundet
UMB. Parterne mødtes senest under World Cuppen i 3-
Bande i Blankenberge d.22.juni. Man besluttede dog at
være enige om, at der SKAL findes en løsning senest
d.15.juli. Hvis det ikke lykkes, bliver der samme dag
udstedt spillekarantæner til alle de spillere, som deltog i
den første PBA tour i begyndelsen af juni, hvilket også vil
ramme 2 danske spillere. Det er dog samtidig åbent, i
hvilket omfang eventuelle karantæner vil gælde. Fuld
klarhed får vi ikke før d.15.Juli.

Som nævnt i sidste nyhedsbrev, er det for DDBU af
allerstørste betydning, at der kommer et forlig, som
sikrer den nødvendige professionelle udvikling af 3-
bande. Vi ønsker udvikling ikke afvikling, hvilket vil blive
tilfældet, hvis de stridende parter ikke er i stand til at
levere et kompromis, som alle kan leve med. 3-bande
sporten vil lide ubodelig skade og ende i kaos, som vi var
vidner til for få årtier tilbage ved UMB/BWA konflikten.
DDBU arrangerer et VM i 3-bande i Randers i november
måned og vi har brug for at kunne stille med vores
bedste spillere og at også de bedste udenlandske spilere
er repræsenterede. Kun derved får vi et ægte VM, hvor
verdens bedste 3-bande spiller kan blive kåret.
DDBU vil fortsætte med at lægge pres på parterne for at
der opnås et forlig snarest.

Torsten Danielsson
Formand Den Danske Billard Union

Verdensmesterskaberne i 3-bande i Randers
26.november til 30.november
DDBU startede for flere år siden forberedelserne til VM
`et i Randers. I det sidste halve år er arbejdet
intensiveret og vi holder tidsplanen til punkt og prikke.
Der er lavet en Facebookside:
https://www.facebook.com/VM3bande/ samt en VM-
hjemmeside: www.vm3b.dk som begge løbende
opdateres med nyheder og informationer.
Billetsalget er ligeledes startet under www.billetten.dk .
Alle klubber vil i den kommende tid få tilsendt
specialtilbud på køb af billetter til dette store
arrangement. Der er gratis adgang 26. og 27.november,
hvor de indledende puljer afvikles med 16 grupper af
hver 3 spillere, hvor kun nr. 1 går videre til knock out
fasen. Der er plads til 300 tilskuere i dagene op til finalen
og 340 tilskuere på finaledagen.
TV-2 sender adskillige timers kampe og reportager fra
VM`et.
Randes Kommune, Sport Event Denmark og DDBU samt
de 2 lokale billardklubber Randers Billard Klub og
Randers Pool Club, kører et tæt samarbejde omkring en
omfattende PR- og marketingsplan, der løbende
intensiveres og kulminerer i ugerne op til VM`et. Den
omfatter bl.a. TV og radioreklamer, busreklamer,
videoreklamer i X-Busser, annoncer og artikler i lokale
aviser og ugeblade, onlinebannere i netaviser, 24
outdoor skilte i Randers, reklamespots på byportalen og
eksponering på nationale og internationale hjemmesider
og magasiner. Desuden arrangeres der en række side
events i form af skoleturneringer, “spil mod en etableret
spiller” i Randers Storcenter (Open by night), bydyst i
skomager, VIP-event i BioNutria Park, åbent hus i
billardklubberne samt det allerede afviklede Danish
Skomar` Masters.
DDBU opfordrer til, at man støtter stærkt op om
arrangementet, så vi sammen kan gøre det til et
mindeværdigt og velgennemført VM for dansk billard.
Det være sig både i form af at besøge VM`et samt melde
sig til de mange frivillige tjanser, som et sådant
arrangement fører med sig.

Torsten Danielsson
Formand Den Danske Billard Union

https://www.facebook.com/VM3bande/
http://www.vm3b.dk/
http://www.billetten.dk/


Årsmødet 2019

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 5 2019

Den Danske Billard Unions Årsmøde 2019 blve afholdt i
Idrættens Hus I Brøndby lørdag den 15. juni. Der var
tilmeldt 36 klubber. I alt deltog 86 personer, hvor af de
75 var stemmenberettigede.

Om formiddagen var der inviteret til temamøde hvor
emnet var "Idræt og sociale medier". Jakob Lind
Toldborg gav gode ideer til hvordan man kan bruge de
sociale medier i jagt på nye medlemmer, samt til at gøre
opmærksom på arrangementer m.m.

Uddannelseskonsulenten fortalte om DIF og DGI's
foreningspulje. Ansøgningsmuligheder og frister for
ansøgninger.

Mange af DDBU's foreninger har allerede søgt og fået
bevilliget penge.

Årsmødet forløb stille og roligt. Der vil blive lagt referat
ud på hjemmesiden senere.

DDBU fik ny formand. Flemming Busk Knudsen afgik og
Torsten Danielsson blev valgt (se andet sted i
Nyhedsbrevet)

Der blev valgt ny udvalgsformand for pool. Jakob Lyng
afgik og Rene Bak overtog. Stillingen som
udvalgsformand for snooker var vacant . Her blev Martin
Søndergaard valgt

Bahram Lotfy, Herlev PC blev årets spiller

Marianne Mortensen fra BK Fluen blev Årets Billardleder

Esbjeg BC modtog prisen for årets medlemsfremgang
(35 nye medlemmer i 2018)

DDBU's afgående formand Flemming B.

Årtes Billard leder Marianne Mortensen, BK Fluen

Årets medlemsgang: Esbjeg BC



Nyt fra DDBU
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Nye bestyrelsesmedlemmer

UDVALGSFORMAND SNOOKER
Martin Søndergaard
Telefon: +45 21 28 30 28
E-Mail. snooker@ddbu.dk

UDVALGSFORMAND POOL
Rene Bak
Telefon: +45 53 77 89 48
E-Mail: pool@ddbu.dk

Ø-Puljen

Den samlede ø-pulje andrager lige omkring 27.000 kr.
Puljen blev oprettet for at støtte klubberne på Bornholm
og Ærø.
Læsø var også med i puljen men der findes ikke længere
en klub på øen.
Det er således klubberne på de 2 øer der er de mest
økonomisk belastede i forbindelse med deltagelse i
turneringer rundt omkring i landet.
Hovedparten af ø-puljen - 60% -er derfor dedikeret de
ovennævnte klubber men der er også muligheder for at
få tilskud den anden vej.
Hvis man skal deltage i en regionsfinale eller en
landsfinale på Bornholm er der mulighed for at få
udbetalt et tilskud som nedenfor anført.
750 kr. ved individuel deltagelse fra turneringsområde
Øst og 850 kr. ved individuel deltagelse fra
turneringsområde Vest.
Hvis man skal deltage i en tilsvarende finale på Ærø
udbetales 750 kr. for turneringsområde Øst og 650 kr. for
turneringsområde Vest.
De anførte satser er naturligvis under den forudsætning
at antallet af ansøgninger ikke overstiger de økonomiske
rammer.

Såfremt der yderligere er et beløb til overs vil disse
uddeles efter ansøgning.
Ansøgning om midler fra Ø-puljen skal være DDBU i
hænde senest den 10. juli 2019

Med venlig hilsen
Kind regards
Jan Bemmann

General Sekretær DDBU

Udtagelse til EM Pool U-17 og U-19

Jeppe Thyde

Christoffer Lentz

Andreas Steen Bønnelykke

er udtaget til EM i pool som foregår i Veldhoven i Holland
fra den 22. - 29. juli



Udviklingskonsulenten
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Kursus

Idræt og de sociale medier
Udfordringen
Hvordan når din forening ud til folk, mens de sidder hjemme i sofaen? Hvordan viser I
klublivet og aktiviteterne frem for dem? Og hvordan lokker I dem op af sofaen og på
besøg i foreningen?

Indhold på kurset
Der er garanti for tips og tricks, der umiddelbart kan omsættes i praksis, og kurset er
krydret med inspirerende cases fra forskellige idrætsgrene.
Hvorfor er det ikke nok at have en Facebookgruppe, og hvad er potentialet med
Facebookside?
Hvordan organiserer man sig i foreningen, så det bliver nemt i dagligdagen?
Hvordan kommer jeres opslag ud til tusindvis af mennesker hver uge?
Hvordan laver I aktiviteter, der lokker byens borgere til at prøve jeres idræt - og
indenfor i jeres forening?
Hvordan optimerer I en Facebookbegivenhed, så jeres aktivitet bliver vist til mange
tusind mennesker?

Målgruppe
Bestyrelsen - men også trænere og helt almindelig medlemmer med en interesse for
Facebook.
Kurset har fokus på breddeidræt og rekruttering af nye medlemmer, der ikke
nødvendigvis har prøvet idrætten tidligere.
Det er en stor fordel at deltage flere fra samme forening, så man kommer hjem med
samme forståelse for potentialet og mekanismerne.

Oplægsholder: Jakob Lind Tolborg,Hjælper idrætsforeninger med sociale
medier og event management

Dato: Lørdag den 17. august 2019
Tid: Kl. 11.00 til 15.00
Sted: Bristol Odense
Pris: 300,- kr. incl frokost (faktura sendes til klubben)
Tilmelding: Senest den 1. august på nuchel@ddbu.dk



Nye skoleprojekter

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

DDBU står tilrådighed med vejledning og økonomisk støtte.

Kontakt undertegnede

Ring/skriv til:
Udviklingskonsulent

Niels Nüchel
24250633

nuchel@ddbu.dk

Nye ideer og tiltag

Har din klub en god ide??

Har din klub afprøvet en god ide??

Har din klub søgt fonde eller andre puljemidler??

Del din viden og erfaring med andre klubber

Send en kort beskrivelse til undertegnede

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

DDBU samler det hele og gør det tilgængelig for alle klubber

Ring/skriv til:
Udviklingskonsulent

Niels Nüchel
24250633

nuchel@ddbu.dk

Udviklingskonsulenten
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Udviklingskonsulenten.
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Billardsportens
Uddannelsesweekend

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

Yderligere oplysninger på DDBU's hjemmeside samt Facebookside

Tilmeldinngsfristen forlænget til 1. august



Udviklingskonsulenten
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DDBU udskriver igen en konkurrence blandt sine klubber

”Årets medlemsfremgang”

Hvilken klub er bedst til at fastholde og rekruttere nye medlemmer i 2019.
Bliv den bedste billard klub i Danmark til at rekruttere og fastholde medlemmer.

Den bedste klub bliver honoreret med 10.000,- kr.

Kriterier:
Resultatet gøres op på baggrund af de medlemstal som indberettes for 2018

Resultatet opgøres den 1. april 2020.

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

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

medlemstal.

Klubber stiftet/indmeldt i DDBU i 2019 vil først kunne deltage i konkurrencen i 2020

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

Dato Begivenhed Sted

August
17.-18. Billardens Uddannelsesweekend Bristol Odense
23. DDBU bestyrelsesmøde Nyborg

Kalender

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 5 2019



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

Medarbejdere:
Jan Bemmann
Generalsekretær og ansvarlig for den
daglige administration

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

Hanne Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig
for turneringsadministrationen Vest.

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

Niels Nüchel
Udviklingskonsulent.
Ansvarlig for klubbesøg/klubudvikling

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

DDBU's sekretariat DDBU's bestyrelse

FORMAND
Torsten Danielsson
Telefon: +45 5380 1133
E-mail: formand@ddbu.dk

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

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

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

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

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

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

BESTYRELSESMEDLEM SNOOKER
Martin Søndergaard
Telefon: +45 21 28 30 28
E-Mail: snooker@ddbu.dk

BESTYRELSESMEDLEM POOL
Rene Bak
Telefon: +45 53 77 89 48
Email:pool@ddbu.dk
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