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DM i pool

DM 8 ball

Guld: Kasper Kristoffersen

Sølv: Jesper Schmidt

Bronze: Janick Navne og Allan Conway

DM 9 ball

Guld: Bahram Lotfy

Sølv: Andreas Madsen

Bronze: Kasper Kritoffersen og Jan
Keller

DM 14-1

Guld: Andreas Madsen

Sølv: Mickey Krause

Bronze: Bahram Lotfy og Allan Conway

DM 10 ball

Guld: Andreas Madsen

Sølv: Bahram Lotfy

Bronze: Andreas Bønnelykke og Jesper
Schmidt



DM Junior 2017

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 6 2017

Medaljetagerne i 3-bande DM junior 2017:
1 Mikkel Jensen
2 Niels Aagaard Nielsen
3 Bjørn Mikkel Rasmussen
3 Sebastian Skøtt Hansen

Medaljetagerne i kegler DM junior 2017:
1 Sebastian Skøtt Hansen
2 Jakob Kristensen
3 Mikkel Jensen
3 Bjørn Mikkel Rasmussen

Medaljetagerne i 5-kegle DM junior 2017:
1 Lukas Kristian Mortensen
2 Bjørn Mikkel Rasmussen
3 Sebastian Skøtt Hansen
3 Oliver Pind



Sølvmedalje til Danmark Af Kim Henriksen
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Kan man tale om ”5-kegler” på tur, når vi var 8 ???
Det netop overståede EM i Brandenburg a.d Havel,
havde deltagelse af 8 danske spillere i den
individuelle turnering. Det var hårde vilkår med 3
mands puljer, hvor kun puljevinderen gik videre.
Finn Mortensen var som Dansk mester på
tilmeldingsdagen direkte i hovedrunden, og af os 7
andre, var det kun Christian Sønderby og Erling
Sjørup der klarede sig igennem kval.puljerne og til
1/16 finalerne.

Her blev 1.runde dog endestation for Erling der
mødte Jublot (F) og Christian der mødte Maggio (I).
Finn klarede sig videre mod sin modstander fra San
Marino, og skulle som eneste tilbageværende
dansker, møde Potenza (CH) i 1/8 finalen.

I en drabelig sejtrækker min Finn 3-2 i sæt, hvor
begge spillere har lukkestød i 5.sæt….det var
spændende!!! Finns kamp varede dog så længe, at
pausen inden 1/4finalen ikke blev ret lang, hvilket
godt kunne ses på Nyborgspilleren i den
efterfølgende kamp. Her ventede Verdensmesteren
Gualemi (I), som let og elegant tromlede over Finn
med 3-0 i sæt denne mandag sidst på aftenen.
Gualemi vandt senere turneringen.

Finn Mortensen blev dermed bedste dansker med
en placering fra 5-8, og eneste ikke-Italiener blandt
de sidste 8.

___

Holdturneringen startede tirsdag morgen mod
Belgien. Holdet bestod af Finn Mortensen, Erling
Sjørup, Christian Sønderby og Kim Henriksen. Der
var stort fokus og vi vandt klart 5-0 over Belgien, og
dermed næsten sikret en ¼ finale plads, da sidste
hold i puljen var storfavoritterne fra Italien, som

næppe ville tabe til Belgien.

Netop Italien skulle vi så møde onsdag middag, og
der blev spillet frisk til i de første 3 kampe, hvor
Erling Sjørup vandt sin single over Gualemi, og
dermed sikrede at holdkampen stadig kunne vindes.
Finn tabte sin single med 1 sølle point, og vi var
dermed bagud med 2-1 inden stafetten, der skulle
vise sig at blive tættere end italienerne nok havde
regnet med. Et par småfejl undervejs gjorde dog at
italienerne trak det længste strå, og vandt stafetten
med 160 mod 136.

Vi var dermed blevet nr. 2 i puljen, og skulle møde
Frankrig i ¼ finalen senere onsdag aften. Det blev 1
kamp hvor Danmarks 2 singler begge vandt, medens
doublen tabte til et stærkt spillende fransk hold.
Dermed var stillingen 2-1 til Danmark, og stafetten
var igen afgørende for kampens udfald.

Vi kom fint fra land, og midt i 2.skifte tager
franskmanden forkert stødbal, og giver Danmark 12
point samt fri bal. Det udnyttede et stærkt spillende
dansk hold, og så sig derefter ikke tilbage…Frankrig
blev besejret med 200-134 i stafetten og samlet 4-1
- semifinalen var en realitet…

Torsdag formiddag var der semifinale mod Tyskland,
men desværre kunne det gode spil fra aftenen før
ikke helt findes frem, og vi var bagud med 2-1 inden
stafetten. Halvvejs i stafetten er vi bagud med
104-92 og der skulle kæmpes. Tysklands sidste
spiller Steffen Ecxler satte 3 super stød i træk, og
med stillingen 192-174 til 200 point, lå tyskerne til at
vinde stafetten. Men tyskeren var i gavehumør, og



da han manglede 4 ramte han forbi ballen, og Erling
Sjørup kunne lukke festen ved at lave 5 point med
fri bal. Iskoldt satte Erling stødet til 9 point, og
Danmark havde besejret Tyskland med 3-2, og vi var
dermed i EM finalen, hvor Italien ventede endnu
engang, efter de havde besejret Schweiz med 3-0.

Torsdag kl. 15 var finaletid, og italienerne var noget
opsatte på at det ikke skulle blive spændende denne
gang. Erling der havde spillet en stabil turnering blev
fejet af banen af en anden tidligere Verdensmester
Quarta med 120-44. Finn Mortensen tabte med
120-96 mod Gualemi, og i Doublen nåede Christian
Sønderby og jeg kun 58 point. Italien førte dermed
3-0, så stafetten blev aflyst.

Med en lidt ærgerlig fornemmelse i kroppen lige
efter kampen, var vi dog rigtig stolte af vores
sølvmedaljer til Danmark!!!

Ugen bar præg af god stemning både ved bordet,
mellem kampene, samt aftenhyggen, og en stor tak
skal lyde til alle der støttede op på spillestedet, eller
fulgte streamingen undervejs…

Sølvmedalje til Danmark Af Kim Henriksen
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Fra dansk side var vi skuffede over og forbløffede
over, at ingen af de to kandidater til CEB Præsident
posten i deres skriftlige præsentation, havde nævnt
noget om, hvordan de havde tænkt sig
ledelsesmæssigt, at arbejde med Good Govenance,
Code of Conduct, Transparency, værdier, UMB
samarbejdet, diversitet og en bedre information/
kommunikation til medlemslandene - hvis de blev
valgt som CEB Præsident. (Danmark havde også
skrevet til begge kandidaterne inden vi tog til Rom,
og oplyst dem om, at vi ville kommentere det fra
talerstolen, Samt bedt dem begge om at forberede
et mundtligt oplæg til de fremførte forhold)
Det fik mig på talerstolen i Rom, hvor jeg påpegede
dette og kommenterede på nogle ledelsesforhold
og på en ønskelig CEB organisationskultur.
Det var vigtigt for Danmark, at påpege de nævnte
forhold over for kandidaterne og over for
forsamlingen.

Det er i mine øjne betænkeligt, at vi til et CEB møde
anno 2017, får tilsendt kandidat materiale fra en
kommende CEB Præsident, hvor intet er nævnt om
de påpegede ledelsesforhold og om CEB
organisationskultur.

Det er simpelthen ikke godt nok. Det er mangel på
overblik og mangel på forståelse for nogle
væsentlige CEB udfordringer.

Fra dansk side ønsker vi bedre ledelse i CEB. Samt et
CEB som påtager sig en lederstjerne rolle i
samarbejdsrelationen til UMB. Jeg opfordrede
kandidaterne på CEB mødet til at sige lidt til det, og
ligeledes til den fremførte danske kritik, i deres
mundtlige præsentation.

Den eneste, der evnede at gøre det, var Diane Wild.
Hun tog ligeledes til efterretning, hvad Danmark

Nye vinde i CEB
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Orientering fra DDBU.

Ved CEB mødet i Rom, afviklet d. 20 maj, der blev
den siddende CEB Præsident, hollænderen Bennie
Deegens, afløst af Diane Wild fra Schweiz, da hun
med klar majoritet med stemmerne 58-17, vandt
afstemningen om af blive CEB Præsident.
Diane Wild er således den første valgte kvindelige
leder af CEB.

Helmut Biermann fra Tyskland blev også udskiftet
som CEB Generalsekretær, da han tabte
afstemningen til modkandidaten Pierre Reynard
(Frankrig) med stemmerne 41-34
De klare tal fra Præsident valget indikerer også, at
valget var et protestvalg imod Bennie Deegens,
samt et ønske fra de europæiske lande om, at der
nu skal ske noget markant anderledes og tilføres ny
ledelsesorientering i CEB.

Bennie Deegens har en strålende fremtid bag sig,
hvilket vi andre fik lejlighed til at opleve i Rom.
Alene hans mundtlige kandidatpræsentation på
kongressen var et selvmål af dimensioner fra hans
side.

Han brugte hele sin lange taletid - 1 ½ min - til at
tale ned om sin kvindelige modkandidat og
informerer forsamlingen omkring hans mistillid til
hende.
Det var hans præsentation !
Tænk sig, han sagde intet om, hvordan han ville
arbejde med CEB de kommende år, og hvilke
visioner, planer og handletiltag han var garant for
som CEB Præsident.
Vi var mange ledere, der sad og kiggede på
hinanden i salen efterfølgende, og rystede på
hovedet.



Nye vinde i CEB
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havde nævnt fra talerstolen.

Man har efterfølgende kunne læse på Kozoom, at
flere af de nævnte forhold fra Danmark, dem har
hun taget med i sine visions- og handletiltag for CEB
organisationen.

Det kan vi fra dansk side kun være tilfreds med.
Derfor er det også vigtigt, at vi fra dansk side
deltager i de store internationale billard møder og
giver udtryk for vores holdninger og meninger.
International repræsentation er et vigtigt strategisk
indsatsområde for DDBU.

Vi står selvfølgelig også parat ude på sidelinen, som
samarbejdspartner og som interesseret, til at
hjælpe Diane Wild og CEB, når man nu skal i gang
med at udvikle og implementere nye tiltag i CEB
organisationen.

Norden var rigtig godt repræsenteret ved CEB GA i
Rom.
Eva Viding Bussell, ny formand for Svenska
Biljartforbundet, og Robert Gelin Rysjedal, ny
formand for Norges Billardforbund - deltog også på
kongressen.

Det er vigtig med nogle gode nordiske relationer, og
det er vigtigt i international sammenhæng, at
Skandinavian/Norden har en fælles politisk platform
og at vi tør vise det til den internationale billard
verden.

Da ingen fra det nyvalgte CEB Board eller fra den
velbesøgte kongresforsamling, gjorde nogle tiltag til
at takke Bennie og Helmut for deres udførte arbejde
i CEB, der måtte jeg ved mødeafslutningen på
talerstolen igen.

Politik behøver ikke være så grimt, at man glemmer
eller ikke vil takke de afgående folk for det arbejde
de har udført i frivillighedens navn og for CEB.
Jeg bad derfor forsamlingen om, at man skulle
huske på at anerkende og takke de afgående for
deres flerårige arbejde for CEB.
Vi sluttede derfor mødet med en klapsalve til
Bennie og til Helmut.

Der blæser nye vinde i CEB, og Danmark og Norden
vil følge de kommende års forløb og udvikling med
den nye CEB Præsident og med den nye CEB Board.
Alt mulig held og lykke til CEB Præsidenten Diane
Wild.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen - Formand for DDBU
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Planlagte møder og aktiviteter i 2016

Måned Dato Aktivitet Sted

Juni 16. DDBU bestyrelsesmøde Brøndby

17. DDBU Årsmøde Brøndby
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Åbningstider: Mandag til torsdag: 8.00 - 15.30
Fredag: 8.00 - 15.00

Medarbejdere:
Jan Bemmann
Generalsekretær og ansvarlig for den
daglige administration

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

Hanne Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig
for turneringsadministrationen Vest.

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

Niels Nüchel
Udviklingskonsulent.
Ansvarlig for klubbesøg/klubudvikling

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

DDBU's sekretariat DDBU's bestyrelse

FORMAND
Flemming Busk Knudsen
Telefon: +45 20894680
E-mail: fbk@ddbu.dk

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

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

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

KASSERER
Niels Chr. Kjær
Telefon: +45 99555100
E-mail: nck@ddbu.dk

FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET
Paul Alring
Telefon: +45 31 27 22 75
E-mail: alring@ddbu.dk

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

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

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