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20.-22. MAJ 2016 

PROGRAM
FREDAG DEN 20. MAJ
Kl. 10.00 Dresscontrol
Kl. 10.30 Åbning
Kl. 11.00 Første runde  
 i puljespillet
Kl. 13.30 Anden runde 
 i puljespillet
Kl. 16.00 Tredje runde 
 i puljespillet

LØRDAG DEN 21. MAJ
Kl. 10.00 Fjerde runde  
 i puljespillet
Kl. 12.30 Femte runde  
 i puljespillet
Kl. 15.30 Kvartfinaler
Kl. 18.30 Banket

SØNDAG DEN 22. MAJ
Kl. 11.00 Semifinaler
Kl. 14.00 Finale

 GROUP A  GROUP B

 1. Jong Ferry (NED)  1. Van Etten Sam (NED)
 2. Martory Pierre (FRA)  2. Van de Zalm Jim (NED)
 3. Hosek Ondrej (CZE)  3. Van Hees Stef (BEL)
 4. Blondeel Simon (GER) 4. Henriksen Anders (DEN)
 5. Schreiner Maxime (LUX)  5. Stok Radek (CZE)
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Da der gik pool i DM i kegler

Af Niels O. Hansen

Så har man oplevet det med.

At overvære de to finaler i DM i keglebillard, og ved
begge borde var en pool-spiller ved bordet!

Den ene vandt. Den anden tabte. Men årets DM i
keglebillard vil blive husket som det år, hvor der gik pool
i keglebillard.

Kegler og pool ligner hinanden på den måde, at spilleren
scorer med bal 2. I carambole scorer man som bekendt
med stødballen. Desuden skal spilleren i både pool og
kegler undgå at sende stødbal i hullet.

Men der er nu også store forskelle.

I pool forsvinder ballerne jo, efterhånden som de ryger i
hulllerne. I kegler kommer de op igen med det samme,
hvis de ender i hullet. Og det er mange år siden, der var
point i at sende hvide baller i hullet.

Klæderne er også forskellige. Pool-klæder er tykkere end
kegle- og caramboleklæder og giver et langsommere løb.

Selve den teknik, der skal bruges, er også
væsensforskellig.

I kegler arbejder spilleren næsten kun fremad, og – på
bare lidt højere niveau – er der mange bløde trillestød.
Og selve spillet foregår rundt omkring de fem kegler
midt på bordet.

I pool er der en hel del trækstød – ofte retningsbestemte
og indimellem temmelig kraftige – fordi spilleren skal
navigere blandt de mange baller og rundt på hele
bordet, som i øvrigt er en lille smule mindre.

Men Charlotte Sørensen og Kasper Kristoffersen – for
det var dem, der havde nået årets DM-finaler i
keglebillard – har jo også begge en fortid som
keglespillere. Det var faktisk her, billard-karrieren tog
fart for dem begge.

33-årige Charlotte Sørensen begyndte i Holbæk,
fortsatte i Næstved og Taastrup og spillede derefter i
flere københavnske pool-klubber. Ved DM i Viborg
stillede hun op som forsvarende mester og
repræsenterede traditionsklubben KBK/BNV.

I mellemtiden er det blandt meget andet blevet til to
europamesterskaber i pool.

Den seks år ældre Kasper Kristoffersen begyndte i
Frihedens BK i Hvidovre, hvor han brød igennem og i
starten af halvfemserne spillede med i den gamle 1.
division på et hold, der havde det svært.

Siden har han været på en længere odyssé blandt
klubber i det storkøbenhavnske område, inden han for
nogle år siden valgte at flytte til Jylland sammen med sin
daværende kæreste. Forholdet holdt ikke, men Kasper
Kristoffersen er blevet boende og stiller nu op for Ikast.

Han har vundet ikke færre end 19 danske mesterskaber i
forskellige pool-discipliner og et hav af internationale
pool-turneringer og landskampe.

Ved årets DM var der flere nyheder, som ikke direkte
havde med selve spillet at gøre.

En af dem var, at der var oprettet en særlig hjemmeside
til selve turneringen med navnet http://
www.dmikeglebillard.dk/ . Der var også en særlig
Facebook-gruppe til stævnet, og der var nok en gang
kamera på, så alle kampe kunne ses direkte på
hjemmesiden – og senere på youtube.com

Desuden var der som noget nyt odds på DM hos Danske
Spil.

Der var tale om et vinderspil, og det var kun i herrernes
DM.

Ved gennemgangen af puljerne står der denne gang i
[klammer], hvilket odds de enkelte spillere stod til for at
vinde DM.

Det skal understreges, at der er tale om slut-odds.
Danske Spil regulerede oddsene op og ned op til DM-
stævnet. Og de enkelte billardspillere måtte ikke spille
på spillet – heller ikke på sig selv som vinder!
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Pulje 2: Johnny Hansen (Bristol – Odense) [3,50], Henrik
Søndergaard (BK Sorana – Sorø) [15], Allan Grønager
(BC Holbæk) [35], Sebastian Skøtt (BK Frem – Kolding)
[75]

En pulje med to ret klare favoritter i skikkelse af den
forsvarende danske mester, Johnny Hansen, og
danmarksmesteren fra 2011, Henrik Søndergaard.

Et interessant comeback var der her i skikkelse af Allan
Grønager, som har været væk fra billard, men som
tidligere har optrådt i den bedste række for både
Holbæk, Gersagerparken og Taastrup.

20-årige Sebastian Skøtt fik DM-debut for to år siden ved
DM i Skagen, og han havde kvalificeret sig til årets
stævne ved at slå mesteren fra 2012 og 2013, Ole
Nymark fra Vejby, ud af turneringen.

Ved DM i Skagen havde Sebastian Skøtt mødt Johnny
Hansen to gange – først i puljespillet og så i kvartfinalen
– og tabt dem begge. Han tabte også denne gang, men i
anden kamp lykkedes det feltets yngste deltager at få
skovlen under Allan Grønager, der ligesom Sebastian
Skøtt havde tabt sin første kamp.

Johnny Hansen fortsatte den stabile stil og vandt også
sin anden kamp mod Henrik Søndergaard. Den
forsvarende mester var dermed sikker på at gå videre
inden sidste kamp, mens Allan Grønager var ude.

Kampen mellem Sebastian Skøtt og Henrik Søndergaard
blev derfor afgørende for, hvem der skulle videre som
nummer to.

Det blev nu aldrig særlig spændende, for Sebastian Skøtt
kunne slet ikke få spillet til at køre i den kamp. Og på
den måde sluttede puljen nogenlunde som forventet.

Johnny Hansen 3 200,00 6

Henrik Søndergaard 3 92,08 4

Sebastian Skøtt 3 47,24 2

Allan Grønager 3 38,53 0

Pulje 1: Brian Nielsen (Bristol – Odense) [7], Thomas
Mangaard (BK Højen) [15], Thomas Bræck (Vejby BK)
[4], Søren Sørensen (Asaa BK) [75]

En stenhård pulje. Og det høje odds på Søren Sørensen
som samlet vinder af stævnet må ikke mindst skyldes, at
han var i denne svære pulje. Nordjyden har tidligere
både vundet DM-bronze (i 2005) og DM-sølv (året efter).

Brian Nielsen lagde for med at vinde over både Søren
Sørensen og Thomas Bræck, mens Thomas Mangaard i
sin første kamp måtte ned mod sin navnebror, hvorefter
falstringen slog Søren Sørensen.

Thomas Mangaard var herefter i den situation, at han i
sidste kamp formentlig skulle slå Brian Nielsen, og
samtidig måtte Thomas Bræck set fra hans synspunkt
helst ikke vinde over Søren Sørensen.

Brian Nielsen var på sin side så godt som sikker på at gå
videre, og det var nok godt det samme, for han lavede
ikke ret mange point i sin sidste kamp mod Thomas
Mangaard.

Søren Sørensen og Thomas Bræck havde også mødt
hinanden i sidste puljekamp ved sidste års DM i Aarhus.

Dengang havde danmarksmesteren fra 2007 tabt, men i
år var der ingen slinger i valsen fra Thomas Bræcks side.
Han lukkede i anden indgang og præsterede en serie på
706 point undervejs.

Det betød, at tre spillere havde fire matchpoint, og
Thomas Bræck endte som puljevinder på bedste snit
foran Brian Nielsen.

Thomas Bræck 3 168,54 4

Brian Nielsen 3 119,85 4

Thomas Mangaard 3 95,40 4

Søren Sørensen 3 82.80 0

Da der gik pool i DM i kegler
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Pulje 4: Kasper Kristoffersen (Ikast BK) [15], Henrik
Ryholt (BK Søborg) [10], Erling Pedersen (Vejby BK)
[50], Torben Matthiesen (BK Fluen – Aarhus) [65]

Kasper Kristoffersen var på forhånd turneringens helt
store joker.

Årsgennemsnittet fra sidste år sagde 126,31, og han var
gået videre som nummer et i sin pulje i kvalifikationen.
Det borgede jo for en vis kvalitet. Men hvad var han
egentlig værd mod spillere af en vis kaliber – og på nye
klæder?

Det skulle vise sig, at snittet i de første kampe ikke helt
kunne leve op til årssnittet. Men det er jo et ret
almindeligt fænomen, fordi spillerne skal vænne sig til
klæderne.

Det var dog rigeligt til at vinde over en skidt spillende
Torben Matthiesen i første kamp. Men i anden kamp
mod en velspillende Henrik Ryholt var det Kasper
Kristoffersen, der blev kørt over.

Dermed var Henrik Ryholt, som havde fået DM-
comeback året forinden med en bronzemedalje, klar til
kvartfinalen, mens det omvendt stod klart, at Torben
Matthiesen var færdig i turneringen, da aarhusianeren
også tabte til Erling Pedersen.

Kampen om andenpladsen stod mellem Kasper
Kristoffersen og Erling Pedersen, som ugen forinden
havde været med til at spille guldet i Elitedivisionen til
Vejby.

Nøglekampen blev en snæver afgørelse, men den endte
til Ikast-spillerens fordel med cifrene 800-754 i otte
indgange.

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at Torben
Matthiesen takket være en serie på 520 point i den
sidste kamp var meget tæt på at få fat i sin gamle
klubkammerat fra tiden i Bispehaven, Henrik Ryholt. Han
præsterede dog selv en serie på 556 og vandt med otte
point. Den kamp havde dog ikke den store praktiske
betydning.

Pulje 3: Kent Erichsen ((BK Frem – Kolding) [4,50], Bent
Sørensen (Spjald BK) [65], Carsten Rasmussen (BK
Søborg) [50], Ulrik Schlünsen (BK Frem – Kolding) [50]

Denne pulje bød på en DM-debutant i skikkelse af 35-
årige Ulrik Schlünsen, som takket være god fremgang
også er klar som fast mand på BK Frems
Elitedivisionshold i den kommende sæson.

Og de fleste er vel enige i, at det kun er godt for sporten,
at det ikke er Tordenskjolds soldater, der spiller mod
hinanden hele tiden.

Puljen bød så også på en ret så klar favorit i form af hans
klubkammerat, Kent Erichsen, der vandt DM for to år
siden.

Bent Sørensen var med ved DM i Kolding i 2006, men
vestjyden kunne på forhånd gøre sig visse forhåbninger
ved årets DM, efter at han i kvalifikationen var gået
videre sammen med Thomas Bræck efter at have slået
Vejby-spilleren i to indgange i en kamp, Bent Sørensen
skulle have point i!

Ved DM begyndte Spjald-spilleren med en lidt lang
forestilling mod Carsten Rasmussen, hvor han måtte
ned. Og da Bent Sørensen også tabte til Ulrik Schlünsen,
var DM forbi for hans vedkommende.

Kent Erichsen gjorde kort proces mod alle sine
modstandere, og slaget om andenpladsen kom til at stå
mellem Carsten Rasmussen og Ulrik Schlünsen.

Carsten Rasmussen havde fået debut ved DM i 2013 i
Kolding. Han kvalificerede sig så ikke året efter, men han
var tilbage sidste år, og 2016 blev året, hvor han for
første gang gik videre fra puljespillet. Det skete efter
endnu en lidt lang kamp mod Ulrik Schlünsen med
cifrene 800-672.

Kent Erichsen 3 114,28 6

Carsten Rasmussen 3 54,46 4

Ulrik Schlünsen 3 58.75 2

Bent Sørensen 3 50,05 0

Da der gik pool i DM i kegler



serie på 384.

Efterfølgende lukkede Kasper Kristoffersen med de 58,
han manglede. Og Thomas Bræcks håb om at redde
uafgjort –og dermed omkamp – på efterstødet brast ved
280 point, hvor han måtte forsøge at samle op via rødt
over to bander. Den røde kom imidlertid for hurtigt ud af
spidsen og gik indenom tredje bal.

Det betød exit til den sidste af Vejbys guldvindere ved
dette DM.

Her kunne man tale om et svendestykke for Kasper
Kristoffersen i keglebillard. Ikke alene sendte han en
mand, der har været i DM-finalen seks gange, ud af
turneringen. Han gjorde det oven i købet i flot stil på kun
to indgange.

I puljespillet havde der ikke været en eneste uafgjort
kamp. Det er faktisk usædvanligt i DM Elite for herrer,
men der kom hele to stykker i kvartfinalerne.

Det betyder omkamp til 160 point, og med så dygtige
spillere er det jo en sprinterdistance. Der er et element
af lotteri over de omkampe, men de er om ikke andet
meget underholdende at overvære, fordi distancen er så
kort, og fordi der står meget på spil.

Brian Nielsen så egentlig ud til at være på lukkekurs i
tredje indgang af omkampen mod Kent Erichsen, men da
han manglede otte point, kom han for tykt på en snit-
direktør med det resultat, at han kom ud af position til
de sidste seks point.

Den efterfølgende kvart lavede fynboen for kort, og Kent
Erichsen scorede de 68 point, han manglede, uden de
store dikkedarer.

Kampen mellem navnebrødrene måtte ud i to omkampe,
førend det lykkedes at finde en afgørelse.

Efter uafgjort i en lidt gumpetung første omkamp så det
fornuftigt ud for Henrik Ryholt i anden omkamp, indtil
han ved 48 point fik lidt for meget fart på rød bal, så den
kom til at ligge meget tæt på hvid til efterstødet.

Den rutinerede mand fra Søborg forsøgte at løse
problemet ved at lave rødt med et masséstød. Det
lykkedes, men rød bal fortsatte ind i keglerne, hvor den
væltede to stykker og endte med at standse inde midt i

Henrik Ryholt 3 150,00 6

Kasper Kristoffersen 3 83,33 4

Erling Pedersen 3 78,58 2

Torben Matthiesen 3 66,72 0

Kvartfinaler: Johnny Hansen – Carsten Rasmussen
800-446/3 indgange, Thomas Bræck – Kasper
Kristoffersen 664-800/2 indgange, Henrik Ryholt –
Henrik Søndergaard 800-800/6 indgange (1. omkamp
160-160/4 indgange, 2. omkamp 48-160/1 indgang),
Kent Erichsen – Brian Nielsen 800-800/6 indgange
(omkamp: 160-154/3 indgange)

Kvartfinalerne var sammensat efter princippet om, at
bedste puljevinder skulle møde toeren med det laveste
totalsnit, næstbedste etter skulle møde toeren med
næstlavest totalsnit og så fremdeles.

Carsten Rasmussen vidste på forhånd, at han skulle
forbedre spillet gevaldigt, hvis han skulle have en chance
mod Johnny Hansen, der virkelig havde vist stabilt spil i
sine puljekampe.

Umiddelbart så det fornuftigt ud, for Søborg-spilleren
scorede solidt, og mesteren havde i de første par
indgange svært ved at komme i gang.

Men Johnny Hansen kan lukke når som helst, og ligesom
tilfældet havde været i sidste års kvartfinale mod Kent
Erichsen smækkede han en kæmpeserie ud i tredje
indgang.

Sidste år havde han lukket med 780. Denne gang var 754
point i tredje indgang tilstrækkeligt til at tage sejren.

Kasper Kristoffersen skulle op mod sin hidtil hårdeste
modstander i keglebillard, men han tog udfordringen op.

Faktisk var Ikast-spilleren på lukkekurs i første indgang,
men omkring de 730 point kom han ud af position.

Ved 742 point gik det galt, da han nok fik lavet rødt over
en bande over halvstor afstand. Men rød endte
efterfølgende inde i keglerne.

Bagud 0-742 i en kamp til 800 er man en ganske presset
spiller, men Thomas Bræck svarede godt igen med en
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havde retfærdigvis også heldet på sin side i et par
situationer. Der var ikke deciderede horn, men det
flaskede sig godt et par gange.

Så er det jo som spiller om at udnytte, at man har
momentum, og det gjorde Johnny Hansen. Alle 800
point i én serie, ny stævnerekord og tangering af DM-
serierekorden, som han selv har indtil flere aktier i.

Den anden kamp så også på forhånd interessant ud.

Ingen af spillerne havde været oppe at ringe med deres
spil i puljespillet, men Kasper Kristoffersen havde med
sejren over Thomas Bræck vist, at han er farlig for alle –
også de allerbedste.

Henrik Søndergaard havde på sin side vist stor mental
styrke – dels i omkampen mod Henrik Ryholt, men også
da han i den ordinære kamp havde lukket med 330
point, mens Henrik Ryholt kun manglede 18 (som han
lavede på efterstødet).

Kasper Kristoffersen repræsenterer en lidt anderledes
opfattelse af selve keglespillet end de fleste andre på
dette niveau. Han støder hellere end smule for hårdt
end at risikere, at ballerne bliver hængende i keglefeltet.
Og han er dygtig til at navigere sin stødbal, så han kan få
samlet en bal op, der ligger uheldigt placeret. Samtidig
er træfsikkerheden på grundballerne virkelig høj, og han
går heller ikke ad vejen for at samle op via rødt over
flere bander.

I første indgang mod Henrik Søndergaard blev det efter
flere svære baller til 54 point, da hvid gik igennem
keglerne uden at vælte nogen.

Henrik Søndergaard havde nu også lidt svært ved at få
helt styr på situationen, men det lykkedes ham at få
skruet tre serier sammen i de første tre indgange på
omkring de 100 point.

På dette tidspunkt stod Kasper Kristoffersen på 120
point, men det blev ham, der først fik gang i sagerne.

I fjerde indgang scorede Ikast-spilleren 346 point og
endte til sidst med at måtte gå fra bordet efter en svær
kvart, der blev for stor.

Henrik Søndergaard brændte i den næste indgang ved
70 point, da han ikke fik ramt den hvide bal på en tynd

keglefeltet.

Henrik Søndergaard kunne godt se noget af den ene
hvide bal, men det kunne han ikke umiddelbart bruge til
noget.

Soraneren tænkte længe over en løsning og kom til sidst
frem til at spille blegt, samtidig med at han sendte rød
ud i lang bande og hen for at lave rødt på den bageste
hvide, som den forreste hvide jo altså havde skubbet til.

Det var et flot stød, og selvom der var halvsvære baller
imellem, lykkedes det for ham med en serie på alle 160
point at booke sin plads i semifinalen.

Semifinaler: Johnny Hansen – Kent Erichsen 800 -198/2
indgange, Kasper Kristoffersen – Henrik Søndergaard
800-456/6 indgange

Den første kamp var en gentagelse af finalen fra 2014,
som Kent Erichsen vandt, og kvartfinalen fra sidste år
med modsat udfald.

Siden da har de to spillere mødt hinanden tre gange.
Johnny Hansen vandt begge indbyrdes opgør i
Elitedivisionens grundspil, men Kent Erichsen vandt til
gengæld det seneste opgør imellem de to ugen forinden
i Elitedivisionens slutspil.

Kent Erichsen lagde ud i denne semifinale med 88 point
og fik afleveret et dårligt oplæg til sin modstander.

Rød og hvid lå tæt, og der var næsten ikke andet for end
at forsøge at lave rødt over nogle bander, sådan som
Johnny Hansen også gjorde.

Men selv en dygtig 3-bande spiller ville have problemer
med at udføre det stød, og Johnny Hansen endte med at
spille rød for lang.

Kent Erichsen kom tilbage til bordet, men han havde
stadig svært ved at få ballerne helt under kontrol. Ved
110 point lå der en tværbal med stor afstand til banden.
Her fik koldingenseren ikke kompenseret nok for, at
ballerne i den slags situationer skrider på de (forholdsvis)
nye klæder, og tværballen blev for stor.

Det bragte Johnny Hansen tilbage til bordet, og denne
gang var der ingen pardon!

Hurtigt fik Bristol-spilleren styr på situationen, og han
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velkendte rytme, hvor han snitter og triller igennem
keglefeltet med et absolut minimum af fart.

Den 33-årige udgave af Johnny Hansen er tydeligvis en
mere moden udgave af manden, der nu i mere end et
årti har haft landets højeste årsgennemsnit.

Han hviler mere i sig selv, og der er ikke på samme måde
som tidligere optræk til panik, når ballerne ikke lægger
sig helt som beregnet.

Da serien nærmede sig de 600 point, sneg der sig dog
nogle tempofejl ind. Og ved 598 knækkede filmen. En
kvart blev for kort.

Kasper Kristoffersen er i pool kendt og frygtet for at
præstere flotte comebacks, men når man er bagud med
over 500 point i en DM-finale mod den forsvarende
mester i keglebillard, er opgaven unægtelig svær.

Ved 10 point fik Kasper Kristoffersen lagt sig selv op i en
noget nær håbløs position, hvor rød og hvid lå meget
tæt. Han måtte op at stå på den og lave et desperations-
masséstød, som ikke førte til noget.

Den anden indgang var knap så problemfri for den
regerende mester, som den første havde været.

Johnny Hansen måtte spille flere langballer og også en
flot medløbskvart med indbygget rødt for at arbejde sig
ind mod idealstillingen omkring keglerne.

Ved 170 point var der også en svær dobbeltspids, som
mesteren udførte på overbevisende manér, og derfra så
han sig ikke tilbage.

Han lukkede og satte ny rekord for totalgennemsnit ved
et DM-stævne på 252,63.

Den gamle rekord havde fynboen naturligvis selv.

Men hvordan var det så for Kasper Kristoffersen at være
med til DM i et andet billardspil end det, han plejer?

”Det var en meget stor oplevelse at være med til. Det var
rigtig sjovt,” sagde han efter kampen til den, der skriver
disse linjer..

”Det blev naturligvis også sjovere af, at jeg klarede mig
så godt, som jeg gjorde. Min ambition var i første
omgang at gå videre fra puljen. At det endte med sølv,

snitbal. Og herefter opstod der desværre lidt forvirring,
fordi der manglede nogle point til Kasper Kristoffersen
på den elektroniske scoretavle.

Det rystede ham nu ikke synderligt. I hvert fald fortsatte
han det flotte spil fra fjerde indgang i femte indgang, og
det lignede, at han var på lukkekurs.

Men da der blev meldt ’mangler 20’, gik det alligevel
galt.

Kasper Kristoffersen ramte en direkte på stor afstand lidt
for tykt, og den skred måske også en smule på det nye
klæde.

Det var en gave til Henrik Søndergaard, som nu havde to
indgange til enten at vinde eller at sikre sig omkamp.

Men den tidligere danmarksmester var ikke i stand til at
tage imod gaven. Han sled stadig med at komme ind i en
god rytme. Og da Kasper Kristoffersen i sjette indgang
først lukkede, og da Henrik Søndergaard kun var i stand
til at lave 40 på efterstødet, var sagen klar.

DM-debutanten skulle møde den forsvarende mester i
finalen!

Finale: Kasper Kristoffersen – Johnny Hansen 42-800/2
indgange

Det er kommet så vidt, at når andre spillere skal møde
Johnny Hansen, har det faktisk en vis betydning, hvem
der vinder trilningen.

Kasper Kristoffersen vandt trilningen i denne DM-finale,
og han valgte selv at tage udlægget. Tankegangen var og
er, at hvis man kan komme godt fra start, kan man lægge
et vist pres på Johnny Hansen, så han får andet at tænke
på end at vælte kegler – især hvis man kan være så
heldig, at når man brænder, så afleverer man et oplæg,
der ikke er det allerbedste.

Kasper Kristoffersen sagde også efter kampen, at den
strategi var hans formål med selv at tage udlægget.

Ikast-spilleren ramte udlægget, men allerede ved 32
point kiksede han og afleverede – en direktør!

Så meget for den strategi.

Johnny Hansen tog fat, og kom hurtigt ind i den
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havde jeg bestemt ikke regnet med,” sagde Kasper
Kristoffersen.

I finalen var han dog oppe mod en bedre mand.

”Mit spil er med lidt større risiko. I trillespillet omkring
keglerne er Johnny et eller to niveauer over mig. Men
jeg stiller gerne op igen, hvis det kan forenes med, at jeg
nu er weekend-far. Det her behøver bestemt ikke at
blive en engangsforestilling.”

Johnny Hansen stod efter sin ottende DM-finale øverst
på medaljeskamlen for femte gang i alt og for anden
gang i træk.

”Det var en ambition for mig. Jeg havde sat mig nogle
del-mål for årets finale. Jeg ville gå videre fra puljen, så
ville jeg vinde kvartfinalen, så semifinalen og til sidst
selvfølgelig finalen. Det ville samtidig betyde, at jeg
forsvarede mit DM, og det var vigtigt for mig, fordi det
ville være første gang,” sagde Johnny Hansen.

Det var også et mål for Johnny Hansen at spille godt og
få et højt totalgennemsnit.

Til næste sæson får Bristol tilgang af den tidligere
flerdobbelte danske mester, Henrik Slorup, der således
gør comeback i keglebillard efter flere års fravær.

”Jeg ville jo meget gerne holde Henrik Slorup bag mig, så
jeg også er førstemand på holdet til næste sæson,”
smilede Johnny Hansen.

Bristol-mandskabet mister ganske vist Jens Nielsen, der
har valgt at holde pause med billard. Ikke desto mindre
betyder tilgangen af Henrik Slorup, at denne sæsons
sølvvindere til næste sæson målt på årssnit får den
bedste mand på alle fire positioner, for det er Brian
Nielsen og Jan Szymula, der er henholdsvis tredje- og
fjerdemand.

Men derfor er det jo ikke sikkert, de vinder!

Kvinder, pulje 1: Charlotte Sørensen (KBK/BNV),
Charlotte Koefoed (Vordingborg BC), Annie Clausen
(Taastrup BK), Nanna Petersen (Korsør BC)

Kvindernes mesterskab begyndte med en vaskeægte
sensation.

Charlotte Sørensen spillede mod Nanna Petersen – den
danske mester mod en DM-debutant. Og her vandt
debutanten.

Jo, Nanna Petersen spillede over vanlig standard, og det
gjorde Charlotte Sørensen bestemt ikke. Men Nanna
Petersen er blot 18 år, og hun kan sagtens være en
spiller, vi kommer til at høre meget mere til, selvom hun
efter den første sensationssejr tabte sine to
efterfølgende kampe.

Annie Clausen havde dog tabt sine to første kampe, så
selvom hun slog Nanna Petersen i den sidste kamp, gik
hun ikke videre.

Charlotte Koefoed var med fire point efter to kampe i
praksis sikker på at gå videre inden den sidste kamp mod
navnesøsteren og skomager-makkeren, Charlotte
Sørensen, der til gengæld helst skulle have to point for
at være sikker på at gå videre.

Dem fik hun så på flot vis.

Med blandt andet en serie på 204 undervejs lukkede
Charlotte Sørensen til de 500 point i kun syv indgange.

Det betød ny rekord for gennemsnit i en enkelt kamp på
71,42. Den gamle rekord havde Jeannette Jensen, som ti
år forinden havde lukket i otte indgange (et gennemsnit
på 62,50).

Og det betød samtidig puljesejr til Charlotte Sørensen
trods det uventede nederlag i første kamp.

Charlotte Sørensen 3 26,14 4

Charlotte Koefoed 3 13,89 4

Annie Clausen 3 13,58 2

Nanna Petersen 3 11,11 2
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Semifinaler: Marianne Mortensen – Charlotte Koefoed
500-340/15. Charlotte Sørensen – Susanne Vennersdorf
500-494/16

Umiddelbart en ret klar sejr i den første kamp, og det var
da også, men den kom i hus for Marianne Mortensen på
en lidt ustabil måde.

Charlotte Koefoed kom klart bedst fra start, og i 12
indgange førte sjællænderen med 230-106.

Men i 13. indgang fik Marianne Mortensen fat og med
en serie på 120 point kom aarhusianeren næsten op på
omgangshøjde med sin modstander.

Det var et varsel om, at Marianne Mortensen i den grad
var vågnet, og i den efterfølgende indgang fortsatte hun
det solide spil med stævnets største serie på 228 point.
Og selvom Charlotte Koefoed gjorde, hvad hun kunne for
at komme efter hende, så var der ikke længere noget at
gøre.

Marianne Mortensen glippede finalen i sidste sæson
efter syv stykker på stribe, men denne gang var der
ingen tvivl. De sidste 42 point lavede hun i den
efterfølgende indgang.

Den anden semifinale blev til gengæld lidt af en gyser.

Det var en gentagelse af sidste års finale, som Charlotte
Sørensen havde vundet.

Det var da også københavneren, der kom bedst fra start
med 260 point i de første seks indgange.

Der er stor forskel på de to spilleres tilgang til selve
spillet. Hvor Charlotte Sørensen et stykke hen ad vejen
forsøger at spille med afmålt tempo, har Susanne
Vennersdorf en mere praktisk tilgang til keglebillard,
hvor hun forsøger at få mest muligt ud af de muligheder,
der nu en gang opstår.

At det kan sagtens kan være en effektiv spillestil, taler 11
tidligere danske mesterskaber sit tydelige sprog om.

Det viste sig også i fortsættelsen af denne kamp, hvor
Susanne Vennersdorf i første omgang fik reduceret
modstanderens forspring fra 154 til 68, inden hun med
en serie på 92 fik bragt sig foran 334-310 i ni indgange.

Det var det klart bedste spil, Susanne Vennersdorf havde

Kvinder, pulje 2: Susanne Vennersdorf (Viborg BC),
Marianne Mortensen (BK Fluen – Aarhus), Marianne
Andersen (Bristol – Odense), Heidi Wiendahl (Vejby BK)

Susanne Vennersdorf var ene om at repræsentere
værtsklubben, som i øvrigt fik mange og velfortjente
roser for deres arrangement, som de havde arbejdet
hårdt på og i lang tid.

Sammen med Marianne Mortensen var hun klar favorit i
denne pulje, og de lagde også begge fra land med en
favoritsejr, selvom Susanne Vennersdorf måtte bruge en
hel del indgange for at nedkæmpe Heidi Wiendahl, der
alt i alt ikke havde sin bedste turnering.

Derefter var der lagt an til klassisk opgør imellem puljens
to favoritter, som har mødtes så mange gange igennem
årene.

Det blev en forestilling, hvor Marianne Mortensen viste
flot spil og affærdigede sin modstander i kun 11
indgange. Susanne M. Sørensen forsøgte at hænge på,
men lige i denne kamp var hun oppe mod overmagten.

Marianne Andersen slog Heidi Wiendahl i et lidt langt
parti, og derfor var der lagt an til opgør mellem Susanne
Vennersdorf og Marianne Andersen i kampen om
andenpladsen.

Chancen var faktisk til stede for Marianne Andersen i
forhold til at skabe overraskelsen, for Susanne
Vennersdorf er set bedre end i denne kamp. Men
fynboen præsterede heller ikke selv så godt, som hun
nogle gange gør, så hun måtte ned.

Marianne Mortensen 3 33,33 6

Susanne Vennersdorf 3 15,62 4

Marianne Andersen 3 11,06 2

Heidi Wiendahl 3 8,56 0
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Finale: Charlotte Sørensen – Marianne Mortensen
500-156/13 indgange

Når sandheden skal frem, så var det faktisk ikke en, men
to tidligere pool-spillere, der stod i denne finale.

Marianne Mortensen er ganske vist mest kendt som
kegle- og carambolespiller, men tilbage i halvfemserne
blev hun også både dansk og nordisk mester i forskellige
pool-spil.

Det kunne egentlig være blevet en ganske interessant
dyst mellem to teknisk dygtige spillere, men som cifrene
antyder, så blev det en noget ensidig forestilling.

Charlotte Sørensen er den af de kvindelige spillere, der
spiller mest herre-agtigt. Takket være mange små
trillestød fik hun i denne finale hurtigt scoret en fin serie
på 134 point og kom foran 220-0 i tre indgange, og efter
fjerde indgang var stillingen 302-10.

Marianne Mortensen var jo også kommet skidt fra start i
semifinalen, men forskellen i finalen blev, at her
lykkedes det aldrig for alvor for hende at få vendt den
negative spiral.

Den regerende mester fik en lille scoringspause omkring
de 400 point, hvor hun var decideret uheldig med, at
den hvide på en underhåndstværbal gik igennem
keglerne uden at vælte nogen. Kort efter fik hun sat sig
selv skakmat, da hvid blev hængende inde i keglerne, og
alle fem kegler kunne stå på deres pladser, så den
planlagte direktør ikke var en mulighed. Og den anden
bal var sort.

Men det betød ikke alverden, for forspringet var her
stadigvæk på 300 point, og Marianne Mortensen kunne
stadig ikke få sit spil til at virke.

I 13. indgang scorede Charlotte Sørensen de 18 point,
der var kravet for at lukke. Og da den 16-dobbelte
mester brændte efterstødet, var det slut.

”Nej, jeg kom aldrig i gang,” sagde Marianne Mortensen
efter kampen.

”Charlotte spiller godt, og jeg er egentlig godt tilfreds
med sølvet. Jeg har ikke rigtig trænet siden sidste DM,
og derfor er det ikke så mærkeligt, at mit spil har været
lidt ujævnt. I semifinalen spillede jeg godt i slutningen af

præsteret i turneringen, og nu var det i stedet Charlotte
Sørensen, der var presset.

Hun kom dog foran igen – med 460-424, hvorefter hun
ved 10 point spillede en dobbeltspids en anelse for stor.
Hvid bal vippede til keglen, men pinden væltede ikke.

Det var en invitation til Susanne Vennersdorf, som i
nogen grad greb den ved at score 58 point. Men på den
næstsidste bal fik hun ikke fart nok i hvid bal, da en
direktør skulle vende nede i spidsen. I stedet blev det til
en tværbal, som var svær, fordi den manglede vinkel, og
Susanne Vennersdorf skulle også undgå rød i
hjørnehullet. Hun endte med at lave tværballen for kort.

Med serier på 14 og 16 til Charlotte Sørensen – og 0 til
Susanne Vennersdorf indimellem på en spids, der skulle
være kommet første gang, men som i stedet endte med
at ramle ind i den anden hvide ved fjerneste bande –
lykkedes det for den regerende mester at få lukket
ballet. Men Susanne Vennersdorf havde stadigvæk
chancen for at få uafgjort, hvis hun kunne lave 18 i
efterstødet.

Først scorede hun otte point på udlægget takket være
en underhåndslangbal.

Det er en smagssag, om man foretrækker spids eller
underhåndslangbal på udlægget. Langballen er nok lidt
mere sikker, men til gengæld kan den være sværere at
komme videre på – især når de to hvide efterfølgende
klapper sammen, sådan som de gjorde i dette tilfælde.

Den efterfølgende bal lavede Susanne Vennersdorf rødt
på, men oplægget var vanskeligt, og der manglede jo
altså stadig seks point.

Den ene hvide var dækket af keglerne, og den anden lå
næsten nede ved hjørnehullet. Susanne Vennersdorf
endte med at spille en kvart, der blev for kort.
Underhåndsspids havde muligvis været en bedre løsning,
men det er nemt at sige, når man ikke selv skal gøre det.

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 5 maj 2016

Da der gik pool i DM i kegler



kampen, men i nogle af kampene i puljen kom jeg godt
fra start og var så længe om at få lukket. Men det var et
fedt DM at være med til, og jeg håber, at jeg kan tage
guldet til næste år,” sagde hun.

Charlotte Sørensen strålede om kap med sine to
guldmedaljer – en fra DDBU og en fra DIF – efter
kampen.

”Det gik jo meget godt. Jeg er i hvert fald super-tilfreds,”
sagde hun og henviste både til guldet og snitrekorden
undervejs.

”I finalen var der ikke de store problemer, men jeg må jo
nok indrømme, at i semifinalen var det tæt på, at jeg var
røget ud. Det var en god og tæt kamp.”

I modsætning til Johnny Hansen tabte Charlotte
Sørensen altså en af sine kampe ved dette DM – den
første til Nanna Petersen.

”Jeg skulle lige vænne mig til bordene,” sagde Charlotte
Sørensen.

”En anden ting jeg skal vænne mig til, når jeg spiller
keglebillard, er, at jeg skal være ved bordet i længere tid
ad gangen. Det gælder især i forhold til skomager, men
også lidt i forhold til pool. Jeg er ikke vant til at være ved
bordet og skulle koncentrere mig så længe ad gangen.
De store serier er et punkt, hvor jeg føler, at jeg godt kan
forbedre mig,” sagde hun.

Det får vi jo så at se til næste år.

Har du lyst til at se kampe fra årets DM i keglebillard,
kan du gå ind på youtube.com og søge på DM Kegler
2016. Det er ikke muligt at søge på de enkelte kampe,
men man kan gå ind på de enkelte borde og så se hele
dagens optagelser fra dette bord i daglange frekvenser –
f.eks. lørdag bord 3. De afsluttende kampe blev spillet
søndag. Kvinderne spillede på bord 1 og 2, mens
herrerne spillede på bord 3 og 4.
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Årets bedste kvinder fik medaljer af DDBUs formand,
Flemming Knudsen. Fra venstre er det Charlotte Sørensen
(guld), Marianne Mortensen (sølv), Susanne Vennersdorf og
Charlotte Koefoed (begge bronze)

Her ses årets bedste herrer. Fra venstre er det Johnny
Hansen (guld), Kasper Kristoffersen (sølv), Kent Erichsen og
Henrik Søndergaard (begge bronze).

Den kvindelige mester, Charlotte Sørensen har her netop
spillet en direktør og venter spændt på, hvor ballerne
standser til næste stød

Herrernes mester, Johnny Hansen, er her kommet på
arbejde og må til at samle ballerne op.



Ekstraordinær CEB Kongres i Ratingen d. 23. april 2016.
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CEB havde indkaldt til internationalt møde i Tyskland, da

der skulle vælges en ny Præsident for CEB efter

Wolfgang Rittmanns død.

Noget skuffende var der kun fremmødt 12 af 26 forbund

i CEB.

Det er ikke et godt tegn på politisk ledelse, på lederskab,

på ansvarlighed, på interesse i medbestemmelse, på

demokratisk involvering og på sikring af ”Good

govenance” i CEB – fra de europæiske medlemslande i

CEB.

Det er faktisk rigtig tankevækkende og bekymrende.

Især, når man tænker på CEB indflydelsen i UMB, og det

forløb vi oplevede omkring UMB Kongressen i Cairo.

Men også, når man tænker på vigtigheden af, at CEB

kommer godt videre efter tabet af en mangeårig,

velfungerende, karismatisk og højt respekteret

præsident.

Danmark var repræsenteret på mødet af DDBU

formanden.

Danmark var det eneste af de nordiske lande, som

mødte frem til CEB mødet i Ratingen, Tyskland.

Der var kun opstillet en enkelt kandidat til Præsident

posten, hollænderen Bennie Deekens.

Den siddende Vice-Præsident i CEB og medlem af CEB

Board.

Han blev ikke valgt med akklamation, da DDBU ikke

stemte på ham.

Hvis Norge, Sverige og Finland var mødt frem i Tyskland,

havde de givet heller ikke stemt på Bennie Deekens.

På mødet havde jeg ikke fuldmagt med fra andet nordisk

land, så jeg stod noget alene med kritikken til Bennie

Deekens/CEB.

Hvordan de øvrige 11 ikke fremmødte nationer ville have

stemt og udtalt sig på mødet, det kan jeg ikke udtale mig

om.

DDBU har en kritisk stillingtagen til Bennie Deekens pga.

flere forhold.

For det første mener vi ikke, at han er manden til at løfte

opgaven i både CEB og UMB – efter Wolfgang Rittmann.

Bennie Deekens er ikke en repræsentant for god ledelse,

visioner, gode demokratiske principper, åbenhed, god

kommunikation og dynamisk ledelse.

Han er heller ikke en leder, som kigger med selvkritiske

briller på CEB organisationen.

Sådan som vi fra dansk side kender ham og har lært ham

at kende.

Han er endvidere ikke en leder efter dansk opfattelse,

som er i stand til at sætte en agenda op overfor UMB.

For det andet har vi fra dansk side, ikke tillid til og tro på

Bennie Deekens´ lederskab i CEB.

Inden mødet i Tyskland havde han ikke sendt noget

materiale ud til medlemslandende omkring sine visioner

og sine planer for udviklingen i CEB.

Det hænger ikke sammen med en god værdiledelse og

en god kommunikation.

Han kom heller ikke med det til mødet i Tyskland.

Ligeledes tog han heller ikke ordet før punktet – Valg af

ny CEB Præsident – således at han på en både naturlig

og seriøs facon, kunne fremføre sine visioner, sine

handleplaner og strategier for CEB, og for sit virke som

ny CEB Præsident.

Det er i min optik ikke seriøst, og det er milevidt fra

ledelse og ”good govenance” anno 2016.



På mødet i Tyskland, så jeg mig derfor tvunget til, at

kommentere på det forhold i en både saglig og kritisk

tone, samt direkte forlange af Bennie Deekens, at han

kort overfor forsamlingen redegjorde for sine

bevæggrunde til at opstille til præsident posten, og for

sine visioner og sine mulige strategiske indsatsområder.

Det gjorde han så efterfølgende, meget rodet, meget

kortfattet og ikke særlig overbevisende.

Han havde intet forberedt på papir, som han kunne

støtte sig til.

Pinligt – efter min opfattelse.

Men også noget, som jeg desværre havde forventet og

forudset hjemmefra.

Michael B. Nielsen og jeg deltog i UMB Kongressen i

Cairo, og her havde vi et uformelt møde i Egypten med

CEB folk.

Herunder også Bennie Deekens.

Vi påpegede og kommenterede i dialogen med CEB

repræsentanterne, nogle CEB forhold omkring Cairo

mødet, hvor vi fra dansk side mente, at CEB svigtede

nogle åbenlyse demokratiske principper.

Hvor vi ligeledes fra dansk side mente, at CEB havde et

klart ansvar for at informere og for at medinvolvere de

europæiske medlemslande omkring beslutninger og valg

ved Cairo mødet.

Vi fik i Cairo lovning på fra CEB side, at der efter Cairo

mødet ville blive sendt en skrivelse ud til samtlige CEB

medlemslande, hvor CEB redegjorde for sine motiver til

at støtte egypteren Farouk Barki som UMB Præsident -

frem for den danske modkandidat - Torsten Danielsson.

Samt at medlemslandene i denne skrivelse blev

opfordret til at komme til CEB mødet, for at bruge deres

medindflydelse og deres demokratiske ret, til at få

Ekstraordinær CEB Kongres i Ratingen d. 23. april 2016.
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indflydelse i de kommende års arbejde i CEB og i CEB.

Derudover på situationen i verdensbillarden.

Inden mødet i Ratingen var denne skrivelse ikke sendt ud

fra CEB, og det styrker ikke troen og tilliden til Bennie

Deekens.

Endvidere dennes troværdighed, og respekten fra DDBU

til denne og til CEB organisationen.

Samt tilliden til, at Bennie Deekens skulle være

ambassadør for ”good govenance”.

Derfor stemte DDBU/jeg nej til Bennie Deekens som ny

CEB Præsident.

Det står jeg på mål for.

I Ratingen så jeg mig også nødsaget til, at gå i verbal

clinch med UMB Præsidenten Farouk Barki og med CEB

ledelsen, da vi skulle diskutere og belyse punktet på

dagsordenen – UMB situationen.

I relation til CEB ledelsen, fordi de ikke forklarede deres

bevæggrunde og beslutninger ved Cairo mødet.

I forhold til Farouk Barki, da denne forsøgte at forklare

forsamlingen i Ratingen, at danske Torsten Danielsson

bl.a. ikke var en bedre og en mere seriøs

præsidentkandidat end ham selv, fordi han manglede

erfaring med billardledelse og med ledelse.

Det kommenterede jeg så på ved at sige, at jeg mente

Farouk Barkis påstand var grebet ud af den blå luft, og

var lidt af en påstand.

Jeg var nødt til at gøre forsamlingen og Farouk Barki

opmærksom på, at Torsten Danielsson havde et

mangeårigt erfaringsgrundlag som billardleder i

Danmark og som leder inden for det private erhvervsliv.
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Mig bekendt havde han derudover også organisatoriske

erfaringer fra det Schweiziske Billardforbund og fra

klublivet i Alpelandet.

Yderligere kommenterede jeg, at jeg var sikker på, i

forhold til den Torsten Danielsson jeg kender, at det

heller ikke har været nemt for ham, at skulle samarbejde

omkring dynamiske billardforhold i UMB med

mangeårige bestyrelsesfolk og mulige ”dinosaurer” i

UMB.

Man kunne godt forestille sig et ”outsider forhold”.

Det blev så taget til efterretning af forsamlingen.

Afslutningsvis i dette indlæg vil jeg påpege, at det er

vigtigt for DDBU, at vi deltager og er synlige ved de store

internationale billardmøder i verden.

Vi skal give CEB og UMB et godt medspil og et godt

modspil, og vi skal være både en god, en konstruktiv og

en seriøs samarbejdspartner.

Vi skal turde sige vores uforbeholdne mening på disse

møder, og vi skal være med til at sikre gode

ledelsesforhold og ”good govenance” i både CEB og i

UMB.

Vi skal ikke acceptere mulige dårlige ledere og mulige

dårlige organisationskulturer i CEB og i UMB.

Vi skal ikke acceptere mulig nepotisme, mulige

irrationelle politiske beslutningsprocesser og mulige

uhensigtsmæssige informations-, beslutnings- og

kommunikationsprocesser i CEB og i UMB.

DDBU og de nordiske lande skal være med til at udøve

indflydelse i både CEB og UMB.

DDBU og de nordiske lande skal medvirke til at sikre

”good govenance” i CEB.

Det gør vi konkret bl.a. ved at have en kandidat klar til

posten som vice-præsident, når der til næste år i Napoli i

Italien skal være Ordinær CEB Kongres, og der skal

vælges 2 vice-præsidenter.

Det og andet – vil DDBU arbejde på strategisk og praktisk

- i CEB sammenhæng det næste års tid.

Det står DDBU og jeg til mål for.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen

Formand for Den Danske Billard Union



Joel Rosenfeldt og Frederik Schelde Madsen vinder
DM 2-mandshold- Scotch Double.

Lørdag d. 1. maj var Aarhus Pool & Billard Klub vært for
det første DM nogensinde i disciplinen 9-ball, hvor man
spiller 2 mod 2 og skiftes til at støde (Scotch double).
Der var 13 hold tilmeldt, lidt færre end forventet, men
dem der var til stede havde en fantastisk dag. Formatet
var så forskellig fra den måde man traditionelt spiller på,
og stemningen i lokalet var under hele stævnet mere
summende og bedre ned det længe er oplevet. Flere
spillere var så “hooked” på formatet at de allerede nu
glæder sig til at spille DM næste år, enkelte foreslog
sågar at der blev lavet en “Scotch double Tour”.
Da man spiller to sammen, og skal lægge op til sin
holdkammerat indbyder det til samtale og “diskussion”
internt på holdet løbende, og det betød at flere kampe
tog en del længere end de normalt ville gøre, og i stedet
for at være slut omkring kl 23, blev klokken 02.30. Det er
noteret, og fremover vil der bliver planlagt ud fra dette.
Der var mange spændende kampe, og mange fortjener
stor ros for deres indsats denne weekend.
Det var 4 meget lige hold der kom frem til semifinalerne,
og begge kampe var meget tætte.
Frederik Schelde Madsen og Joel Rosenfeldt slog Martin
Brackenbury og Alan Conway, mens Jakob Lyng og Niels
Døssing slog Nick Conradi og Per Ingebrightsen.
Dermed var de to hold klar til finale, og klokken havde
passeret 01.. Finalen var en smule præget af træthed,
Joel og Frederik spillede bedst og til sidst vandt de klart
med 9-4.

Pool og snooker
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Rune Kampe vinder sin 13. DM-guldmedalje

Store Bededag og i weekenden blev finalerunden i dette
års danmarksmesterskab i snooker afholdt i Copenhagen
Pool & Snooker House. Igen i år blev det Rune Kampe fra
Frederiksberg BK, der løb med DM-titlen efter en sejr på
4-1 over Gilbert Albertsen i finalen.
Det var Rune Kampes 13. DM-guldmedalje og den
syvende i streg. DM-sølvet gik altså til Gilbert Albertsen
fra Esbjerg BC, mens Thomas Bechmann fra Bristol
Odense og Per Micki Christensen fra Frederiksberg BK
vandt bronzemedalje.



DIF Årsmøde 2016.
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DIF Årsmøde 2016 blev afviklet i Idrættens Hus d.

30.april.

DDBU var repræsenteret på Årsmødet ved

formanden.Det store repræsentantskab skulle til mødet

tage beslutning om en ny økonomisk støttestruktur for

specialforbundene, som skal afløse den hidtidige

Fordelingsnøgle.

Den nye støttestruktur, og forslaget som

repræsentantskabet skulle tage stilling til, hedder: Mere

idræt for pengene.

Det skal sikre, at støttemidlerne fra DIF bruges mere

målrettet på idræt.

Fremover skal specialforbundene arbejde mere

strategisk orienteret, og arbejder mere på at skabe

udvikling og fremgang.

Det enkelte forbund laver fremadrettet en individuel

strategisk aftale på målene i den strategi, som forbundet

får støtte til at nå.

Der vil være en kort overgangsordning, inden man i 2018

går i gang med det nye økonomiske støttekoncept.

Et koncept som består af en grundstøtte, en strategisk

støtte og en initiativ støtte.

Forslaget omkring ny økonomisk støttestruktur blev

vedtaget på Årsmødet.

Der var kun 2 stemmer imod.

DIF formand Niels Nygaard kalder selv forslaget omkring

støttemidler, for :”Den største reform af dansk idræt i

nyere tid”.

Med forslaget går vi fra kontrol og bureaukrati til tillid,

mener DIF formanden.

På Årsmødet blev der også valgt to nye næstformænd til

DIF bestyrelsen.

Hans Natorp fra sejlunionen, og Thomas Bach, som sad i

DIF bestyrelsen, blev valgt.

DDBU har samarbejdet med Thomas Bach igennem et

stykke tid, da han er DIF bestyrelsens kontaktperson til

DDBU.

DDBU stemte på begge kandidaterne til Årsmødet.

Preben Staun, som i mange år har været et kendt og

respekteret ansigt i DIF bestyrelsen, genopstillede ikke

som DIF næstformand.

Efter hans afgang har man besluttet i DIF bestyrelsen, at

man fremadrettet har to næstformænd i bestyrelsen.

Mødet blev afviklet i fred og fordragelighed, og der var

ikke gang i den store debat på Årsmødet.
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Turnering: Landsfinale Piger individuelt
Arrangør: DDBU
Slutstilling
Nr. Navn Klub
1 Sarah Isabell Albrechtsen SFO Grønhøjgård
2 Frida P Espergærde fritidsklub
3 Sarah Fr Fritidsklubben
3 Natacha Furesøgård
5 Ida Rømer Gadstrup Fritidsklub
5 Hannah Boa Gadstrup Fritidsklub
5 Michelle Fritids- & Ungdomsklubben Cassiopeia
5 Salma - Fritidsklubben
9 Iqra Fritidsklubben
9 Mille Niess Basen

Turnering: Landsfinale 2016 Drenge 1 individuelt
Arrangør: DDBU
Slutstilling
Nr. Navn Klub
1 Marius Daugaard. Hellerup Fritidscenter
2 Noah Larsen. Hellerup Fritidscenter
3 Mingus Henckel. Hellerup Fritidscenter
3 Anders Løiborg Solbjerggård fritidsklub
5 Sebastian Winsløv. Hellerup Fritidscenter
5 Vilas Poulsen. Hellerup Fritidscenter
5 Axel Keller Gadstrup Fritidsklub
5 Jonas Andersen. Hellerup Fritidscenter
9 Oliver Klitte. Hellerup Fritidscenter
9 Mikkel Jensen. Hellerup Fritidscenter
9 Magnus Kahr Gadstrup Fritidsklub
9 Vincent Lindhart. Hellerup Fritidscenter
13 Kristen Vangede Fritidscenter
13 Toto Dupont. Hellerup Fritidscenter
13 Alexander klub A45
13 Tue klub A45
17 Alexander Tallbacka. Hellerup Fritidscenter
17 David Kristensen. Hellerup Fritidscenter
17 Søren AKVA
17 Martin Emil Sønder Lindehøjskolens Fritidsklub
17 Bjørn Nyen Basen
17 Valdemar Iversen. Hellerup Fritidscenter
17 Alfred Lungholt Vognfjederen
17 Hakon m Haraldsson Solbjerggård fritidsklub

POOLCUP 2016
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25 Julius Agerbo Modin Risskov Ungdomsklub
25 Jonas Sørensen Basen
25 Sixten Lundin. Hellerup Fritidscenter
25 Khaldon Fritidsklubben Gellerup
25 Ibrahim Vangede Fritidscenter

Turnering: Landsfinale Drenge 2 individuelt 2016
Arrangør: DDBU
Slutstilling
Nr. Navn Klub
1 Omar Ammar Klubberne &Legepladsen I Tovshøj
2 Nicolai Gonzales Klub FRI
3 Ahmad Mourad Klubberne &Legepladsen I Tovshøj
3 Rawad Mourad Klubberne &Legepladsen I Tovshøj
5 Lukas Farran-Lee Gadstrup Fritidsklub
5 Youssef El Khatip Klubberne i Gellerup
5 Berkan Bøndergårdsvej Urbanskolen
5 Magnus Boa Gad - Gadstrup Fritidsklub
9 Ali Bøndergårdsvej Urbanskolen
9 Fakhri Issa Klub2teket/Legepladsen kappelvænget
9 Ahmad (urban) Bøndergårdsvej Urbanskolen
9 Abdisalam Hassan Klub2teket/Legepladsen kappelvænget
13 Diab Musleh Klubberne &Legepladsen I Tovshøj
13 Mohamed Bøndergårdsvej Urbanskolen
13 Lezgin Bøndergårdsvej Urbanskolen
13 Simon Andersen Gadstrup

Turnering: Landsfinale Hold Drenge 1
Arrangør: DDBU
Slutstilling
Nr. Klub
1 Hellerup 1
2 Solbjergård
3 Danalund 1
3 Hellerup 2
5 Hellerup 4 -
5 Vognfjederens Fritidscenter 1
5 Gadstrup Fritidsklub
5 Hellerup 3
9 Tværmarksvej 1

POOLCUP 2016
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Turnering: Landsfinale hold drenge 2
Arrangør: DDBU
Slutstilling
Nr. Klub
1 Gadstrup Fritidsklub
2 Tovshøj 1
3 Risskov 2
3 Klub FRI 1
5 Klub FRI 2
5 Risskov 1
7 Tovshøj 2

Turnering: Landsfinale hold Piger
Arrangør: DDBU
Slutstilling
Nr. Klub
1 Furesøgård
2 Grønhøjgård

Vinderne af holdturneringen hos pigerne
Furesøgård

Nr. 2 i holdturneringen hos pigerne
Grønhøjgård

POOLCUP 2016



POOLCUP 2016
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Nr. 1 Drenge 2 hold Gadstrup

Nr. 2 Drenge 2 hold Tovshøj

Nr. 2 Drenge 1 hold Solbjerggård

Nr. 1 Drenge 1 hold Hellerup 1

Nr. 3 Drenge 1 hold Hellerup 2

Nr. 3 Drenge 1 hold Danalund
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Vinderne i pigerækken:
1. Sarah Isabell Albrechtsen SFO Grønhøjgård
2. Frida P Espergærde fritidsklub
3. Sarah Fritidsklubben
3. Natacha Furesøgård

Vinderne i Drenge 1:
1 Marius Daugaard. Hellerup Fritidscenter
2 Noah Larsen. Hellerup Fritidscenter
3 Mingus Henckel. Hellerup Fritidscenter
3 Anders Løiborg Solbjerggård fritidsklub

Vinderne i Drenge 2:
1. Omar Ammar Klubberne I Tovshøj
2. Nicolai Gonzales Klub FRI
3. Ahmad Mourad Klubberne I Tovshøj
3. Rawad Mourad Klubberne I Tovshøj

POOLCUP 2016



DANSKE MESTERSKABER
DM 3-Bande Carambole, mænd
BK Grøndal
København
06-08. maj 2016

DM 5-Kegle 2-Mands Hold
Næstved BK
Næstved
21-22. maj 2016

DM 1-Bande Carambole Mænd
Næstved BK
Næstved
11. og 12. juni 2016

DM Junior Kegle og Carambole
BK Frem
Kolding
27-29. maj 2016

DM 6-Reds Snooker
Copenhagen P&S
Frederiksberg
7-8. maj 2016

DM Snooker,kvinder
Bristol - Odense
Odense
16-17. april 2016

DM Pool 8-Ball, mænd og kvinder
ABK 31
Aalborg
13-16. maj 2016

DM Pool 9-Ball, mænd og kvinder
ABK 31
Aalborg
13-16. maj 2016

DM Straight Pool, mænd og kvinder
ABK 31
Aalborg
13-16. maj 2016

DM 10-Ball, mænd
ABK 31
Aalborg

13-16. maj 2016

NORDISKE MESTERSKABER
DDBU 3-Bande Carambole Nordisk
Mesterskab
KBK/BNV
Grøndalscentret
06 -10. oktober 2016

VERDENSMESTERSKABER
3 - Bande Carambole Kvinder - individuelt
Guri
Korea
02 - 04. september 2016

3 - Bande Carambole Mænd - individuelt
Bordeaux
Frankrig
15 - 19. november 2016

Pool 9-Ball
Qatar
17 - 28. oktober 2016

INTERNATIONALE STÆVNER I DK
EM I Fri Carambole U/21 med dansk
europamester
KBK/BNV
København
20 - 22. maj 2016

International turnering i 5-Kegle
Ikast BK
Ikast
11 - 14. august 2016

Danske Mesterskaber
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Planlagte møder og aktiviteter i 2015

Måned Dato Aktivitet Sted

Maj 6.-8 DM 3-Bande Carambole BK Grøndal
13.-16. DM pool ABK 31
20.-22. EM Fri carambole KBK/BNV

Juni 4. DDBU årsmøde Vissenbjerg
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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

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

MEDLEM AF BESTYRELSEN
Tina Hjort Hansen
Telefon:
E-mail: trille.hjort@hotmail.com

BESTYRELSESMEDLEM SNOOKER
Peter Lauge Graversen
E-Mail: peter@snooker.dk

BESTYRELSESMEDLEM POOL
Kasper Kristoffersen
E-Mail:kristoffersen1976@gmail.com
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