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N Y T  F R A  D D B U  O G  K L U B B E R N E  

Nyhedsbrev fra DDBU 

DDBU’s Årsmøde 

Flemming B. Knudsen fra KBK/BNV blev i dag valgt som 
ny formand for Den Danske Billard Union på årsmødet i 
Idrættens Hus. Flemming B. Knudsen har været for-
mand for KBK/BNV i 3 år. 
 
67 delegerede var mødt frem for at finde afløseren for 
Henning Schultz som på grund af sygdom har trukket 
sig fra DDBU’s bestyrelse. 
 
På mødet som forløb stille og roligt blev bestyrelsen 
udvidet med en repræsentant for Pool og en 
repræsentant for Snooker, hhv. Kasper Kristoffersen og 
Peter Graversen. 
 
Nyvalg var der også til Dan Nielsen som efter en pause 
fra bestyrelsen på omkring 10 år nu vender tilbage som 
formand for Aktivitetsudvalget. 
 
Derudover var der genvalg til Tina Hjort Hansen, Mi-
chael B. Nielsen og Niels Christian Kjær. 
 
Årets spiller 2015 blev Kasper Kristoffersen fra Ikast og 
DDBU’s lederpris gik til Niels Øland fra BK Frem Kolding. 

DDBU’s nye formand 

Årets spiller og  nyt bestyrel-
sesmedlem Kasper Kristoffer-
sen 

Nyt bestyrelsesmedlem 
Dan Nielsen 

Nyt bestyrelsesmedlem 
Peter Gravesen 
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Opsummering på Master Class i KBK/BNV  

Nyhedsbrev fra DDBU 

KBK/BNV var initiativtager og værter for Master Class 
arrangementet med verdensstjernen Dick Jaspers og 
med den danske stjernespiller Ole Nymark fra Vejby BK, 
som fandt sted i dagene d. 8-10. maj 2015. 
Det var nogle gode dage i klubben, hvor de to dygtige 
spillere viderebragte deres personlige filosofier og til-
gange til billardspillet. 
Både Ole og Dick var meget inspirerende, veloplagte, 
humørfyldte og engagerede. 
Ole Nymark kom til Master Class med rygproblemer, 
men han tacklede dette meget fint i weekenden og i sin 
omgang med Master Class deltagerne. 
Kære Ole, respekt herfra over for din måde at være på, 
og tak fordi du på trods af dine rygsmerter gennemfør-
te Master Class. 
Det var klasse i sig selv ! 
Dick Jaspers kom med en ny og anderledes tilgang til 3-
bande carambole, som straks fik deltagernes og tilsku-
ernes uforbeholdne interesse. 
Han sagde indledningsvis til deltagerne: ” Glem det I 
har lært om at samle ballerne ude i siderne til positi-
onsspil. Det var i gamle dage og dengang det var fint at 
spille med 1,000 i snit. Nu handler 3-bande carambole 
om nogle andre ting og spillet har udviklet sig rigtig me-
get de seneste år, og vi topspillere har udviklet spillet 
og vi har også udviklet nye tanker omkring udførelsen 
af det svære spil” 
”Bring the balls together” – er den nye billardfilosofi 
som Dick Jaspers er eksponent og fortaler for. 
Jaspers mener herved, at man opnår en større chance 
for seriespil og for positionsspil i 3-bande carambole, 
hvis man fokuserer på at samle ballerne på én halvdel 
af bordet og typisk inden for de sidste 3 diamanter. 
Samt fokusere på bevidstheden om det og på be-
vidstheden om at afvikle et godt stød hver gang man er 
ved bordet. Det vil løfte ens spil og det vil medvirke til 
at øge snit og øge spilforståelsen. 
Det er det man skal gå efter i kampe og i træningsloka-
let. 
Det var tydeligt at mærke på deltagerne til Master 
Class, at der blev lyttet godt efter og der blev noteret 
ivrigt ned, når den hollandske verdensstjerne på velfor-
muleret engelsk afleverede sine budskaber og sine 
holdninger til 3-bande spillet. 
Han viste også nogle stød og nogle dessiner, som dan-
ske spillere normalt ikke ville spille, og som var meget 
tankevækkende og lærerig inspiration til både elitespil-
lere og klubspillere. 

Det var rigtig, rigtig godt, at opleve, og det giver stof til 
efterretning og til træningsøvelser for de deltagende 
danske spillere. 
Dick Jaspers er en kapacitet på billardbordet, og som 
instruktør er han absolut lige så fremragende. 
Det var en sand fornøjelse at have denne billardvirtuos 
i København ! 
Tak til Ole Nymark og tak til Dick Jaspers for nogle inspi-
rerende timer i vores klublokale. 
Tak til deltagerne og tak til tilskuerne ved arrangemen-
tet. 
Tak til DDBU for et godt samarbejde omkring Master 
Class i KBK/BNV. 
 

Med venlig hilsen 
Flemming Busk Knudsen – Formand for KBK/BNV 
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Klubudvikling 

Nyhedsbrev fra DDBU 

DDBU søger klubber  
Kunne du/din/jeres klub tænke sig at høre mere om/være med i  

dette projekt/udviklingsforløb 
”Projekt + 10” 

 
 

Projekt + 10 er et udviklingsforløb der strækker sig over kalenderåret 2015.  
I korte træk kan det beskrives på følgende måde 

Skaf 10 nye medlemmer til din/jeres forening 
 
Formål:   At styrke udviklingen/medlemstallet i de danske billardklubber 
     
Ide:    Klubberne tilbydes en pakke indeholdende følgende:  

Besøg af Udviklingskonsulent 
Kurset ”Klubbens årsplan” eller ”Rekruttering og fastholdelse” 
Ideer til hvervning af nye medlemmer 
Pressemeddelelser 
Plakater 
Foldere 
Roll-ups 
Opfølgning/evaluering 
 

 
Hvad skal du/I gøre?  Tage en beslutning i jeres bestyrelse!!??  Vil/Vil ikke 
    Hvis vil 
    Kontakt Udviklingskonsulenten for et besøg 
 
    Der kan i sæsonen deltage 5 klubber i projektet. 
 
    Ringe heller i dag end i morgen. Der bliver rift om tilbuddet 
 
    Kontakt: 
    Niels  
    Tlf. 24250633 
    E-mail: nuchel@ddbu.dk 
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Nyt fra DDBU 

Nyhedsbrev fra DDBU 

TURNERINGSINDSKUD OG YDELSER 
 
TURNERINGSINDSKUD: 
 
Hold: 
Pr. spiller  135,00 kr.  
Ungdomshold pr. spiller   60,00 kr.  
 
Individuel: 
Seniorer   135,00 kr.  
Ungdom og juniorer   60,00 kr.  
 
Lokale turneringer  135,00 kr.  
 
Cupper: 
Indskud til senior- oldboys- og ladiescupper 125 kr. pr. spiller som betales til arrangør, heraf  75 kr. til arrangørklubben som 
tilskud til morgenbord og frokost, - de resterende 50 kr. opkræves af DDBU til dækning af præmier. 
 
 
TILSKUD TIL FINALER. 
 
Individuelle finaler: 
DM finale  200,00 kr. pr. spiller - (max 5.000 kr. pr. stævne) 
DM finale juniorer 200,00 kr. pr. spiller – eller efter aftale med DDBU 
LM-finale  150,00 kr. pr. spiller 
RF-finale   150,00 kr. pr. spiller 
 
Hold finaler: 
RF-finale hold    75,00 kr. pr. spiller 
LM-finale hold    75,00 kr. pr. spiller 
 
Cupper: 
RF-finale   100,00 kr. pr. spiller 
LM-finale  100,00 kr. pr. spiller 
 
Lokale turneringer   75,00 kr. pr. spiller 
 
Kontingent til DDBU 
Klubkontingent    1.600,00 kr. pr. klub  
Ø-pulje        150,00 kr. pr. klub 
Licenskort       225,00 kr. pr. stk.  
Adm gebyr ved klubskifte        50,00 kr. pr. stk. 
Licens til anden klub      225,00 kr. pr. stk.  
 
Vedtaget på DDBU´s årsmøde den 06. juni 2015 – ændringerne er fremhævet  

Ø-puljen 
Nu hvor sæsonen er ovre er det tid at indsende ansøgning om tilskud til rejser til og fra Bornholm og Ærø. 
Vi behøver i første omgang ikke bilag kun en beskrivelse indeholdende antal personer – turnering og samlet om-
kostning. 
Bilag kan dog efterfølgende indkaldes for kontrol. Sidste frist for ansøgning er fredag den 26. juni 2015 
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Nyhedsbrev fra DDBU 

Pool og snooker 

Nordiske mesterskaber for skoleungdom 
 
Danmark var i år vært for de nordiske mesterskaber i 
pool, for skoleungdom. 
Mesterskaberne blev afviklet i weekenden den 6. og 7. 
juni i Copenhagen Pool og Snooker House. 
Ved mesterskaber deltog hold fra Norge og Finland. 
Der blev spillet 3 rækker og Danmark tog godt for sig 
ved præmieuddelingen. 
 
Små drenge  (født 1999 og senere) 
Guld:  Hellerup Fritidscenter 
Sølv:  Danalund Fritidscenter 
Bronze:  Lamberseter (Norge) 
Nr. 4  Gadstrup 
 
Store Drenge (født 1996 og senere) 
Guld:  Team Hakaney (Finland) 
Sølv:  Herlev 
Bronze:   
 
Piger 
Guld.  Veitvet (Norge) 
Sølv:  Furesøgård 
Bronze:  Grønhøjgård 

Guldvinderne fra Hellerup 

Sølvvinderne fra Danalund 

Sølvvinderne fra Furesøgård 
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Nyhedsbrev fra DDBU 

Pool og snooker 

Bronzevinderne fra Grønhøjgård 

Sølvvinderne fra Herlev 
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Nyhedsbrev fra DDBU 

 Nyt fra DIF 

Frivillighedstjek.dk:  
Værktøjskassen til de idrætsfri-
villige 
 
’Afklar roller og opgaver’ og ’Lav en årsplan’. Så-
dan lyder tre ud af 27 værktøjer, som DIF har la-
vet til de ca. 340.000 DIF-frivillige. 
 
 
 
Hvis du er frivillig træner eller leder i en idrætsfor-
ening og endnu ikke har været et smut forbi Frivillig-
hedstjek.dk, så bør du fluks gøre som mere end 
15.000 frivillige allerede har gjort - klik dig ind og lad 
dig inspirere. Frivillighedstjek.dk bugner af konkrete 
værktøjer, der gør livet lettere som frivillig i en idræts-
forening. 
 

Du finder fx skabeloner til, hvordan du laver en dom-
merplan, hvordan foreningens opgaver deles ud på 
flere hænder, og hvordan du bedst kickstarter nye 
aktiviteter. Du kan også tage foreningstesten, som 
viser, hvor god idrætsforeningen er til frivillighed. Re-
sultatet af testen giver dig både anbefalinger til, hvor-
dan din idrætsforening bliver bedre til at rekruttere og 
fastholde frivillige samt konkrete værktøjer, som for-
eningen kan benytte. 
 
Tjek sitet: www.frivillighedstjek.dk  

Ny viden for dig som be-
styrelsesmedlem  

 

 

Få den nyeste viden for dig som bestyrelsesmedlem 

eller leder i en klub. Hel gratis og hjemme i sofaen. 

DIF's online kursus for bestyrelsesmedlemmer er 

målrettet viden og redskaber til dig, der sidder i en 

bestyrelse for en klub eller en forening.  

DIF UDDANNELSE AF: CAMILLA KRUSE 

 

Kurset er bygget op om en række emner og praktiske 

redskaber, der kan støtte dig i dit arbejde som besty-

relsesmedlem. Hvert kapitel afsluttes med at du kan 

melde tilbage - både på de spørgsmål, vi har stillet 

men også hvis der er andet som du vil dele med os. 

Din tilbagemelding er vigtigt for os. Kun på den måde 

kan vi udvikle og forbedre vores tilbud til jer i klubbe-

styrelserne. 

 

Dette kursus giver dig en gratis og hurtig introduktion 

til DIF's viden. Hvis du er nysgerrig efter at vide mere, 

kan vi også tilbyde længerevarende kurser, uddannel-

ser og skriftligt materiale. 

 

Du kan se mere på vores hjemmeside 

 

Eller du kan gå direkte til registeringen og onlinekur-

set her 

http://www.frivillighedstjek.dk
http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2013/december/20131211_onlinekursus
http://dif.itai.dk/login/index.php
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Nyhedsbrev fra DDBU 

Måned: Dato   Aktivitet     Sted 
Juni  22   Bestyrelsesmøde DDBU    Nyborg 
 
Juli  20.-29   EM junior pool     Østrig 

Planlagte møder og aktiviteter i 2014  

Har du en begivenhed som skal i vores kalender  send den til nuchel@ddbu.dk så kom-
mer den med næste gang vi udsender Nyhedsbrev.  

Deadline den 20. i hver måned 



9 

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 
Tage Lauridsen 

Telefon: +45 25393112 

E-mail:  tage.lauridsen@gmail.com 
 
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 
 
BESTYRELSESMEDLEMPOOL 
Kasper Kristoffersen 
E-Mail:kristoffersen1976@gmail.com 

DDBU’s bestyrelse 

Åbningstider: 
 
Mandag til torsdag:  8.00 - 15.30 
Fredag:   8.00 - 15.00 
 
Medarbejdere: 
Jan Bemmann  
Generalsekretær og ansvarlig for den  
daglige administration 
 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605  Brøndby 
Telefon: 43 26 20 82 
Internet: http://www.ddbu.dk 
E-mail: ddbu@ddbu.dk 
Spar Nord: Reg. nr. 9219 Kontonr. 456-52-27365 
 
 
Karsten Jørgensen 
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig  
for turneringsadministrationen Øst. 
 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605  Brøndby 
Telefon: 43 26 20 83 
Fax: 43 43 43 35 
E-mail: kj@ddbu.dk 
 
Hanne Rasmussen 
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig  
for turneringsadministrationen Vest. 
 
Nordlundsvej 124 
7330  Brande 
Telefon: 97 18 29 29 
Fax: 97 18 29 37 
E-mail: hanne@ddbu.dk 
 
Niels Nüchel 
Udviklingskonsulent.  
Ansvarlig for klubbesøg/klubudvikling 
 
Gravene 28 
7860 Oddense 
Tlf. 24250633 
E-mail: nuchel@ddbu.dk 

DDBU’s sekretariat 

H P  H E R  S T Ø D E R  D U  I N D  I  N O G E T  G O D T  


