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DDBU's årsmøde 2018

DDBU' årsmøde blev i den forgangne weekend
afholdt på Vissenbjerg Storkro

Mødet havde deltagelse af 23 klubber fra hele
landet.

Om formiddagen blev der afholdt temamøde, hvor
planen for DDBU's talent- og elite satsning blev
præsenteret og sat til diskussion.

Planen og oplægget kan findes på DDBU's
hjemmeside under Strategi

Efter frokost var det så tid til årsmødet.

Formand Flemming Busk Knudsen aflagde sin
mundtlige beretning, og efterfølgende var der
mulighed for at kommentere både den mundtlige
samt bestyrelsens skriftlige beretning.

Der var stor spørgelyst blandt de fremmødte og der
var en god debat.

Årsmødet havde besøg af DIF's næstformand
Thomas Bak.

Thomas roste de mange frivillige, der hver dag gør
et stort stykke arbejde for billardsporten.

Der var ligledes roser for den medlemsfremgang
unionen kunne præstere.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden
kommentarer.

Under forslag til vedtægtsændringer blev det
besluttet at nedlægge Aktivitetsudvalget og oprette
et Ungdomsudvalg i stedet.

Udskiftninger i bestyrelsen:

Per Micki Christensen afgik som formand for
snookerudvalget. Ny formand blev Juan Castell

Marianne Mortensen blev formand for det nye
Ungdomsudvalg

Thomas Andersen blev valg ind i bestyrelsen på en
vakant plads

DDBU's lederpris 2018 gik Til Gitte Pedersen, Vejby
BK

Årets spiller blev Daniel Kandi Andersen, ABK 31
Ålborg

Mødet sluttede kl 17.00, hvorefter alle kunne køre
hjem og nyde det gode vejr
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Vi er kun et klik herfra!

Jylland & Fyn
Ladegårdsvej 10-14
7100 Vejle

Sjælland & Øer
Agenavej 39F
2670  Greve

Tlf.: 70 13 13 33

Spørg eksperten 
og få bedre råd!

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

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

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

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

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

Spar penge på varme - 
bestil m/ fjernvarme.
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Som brødre vi dele

Af Niels O. Hansen

Der var en gang. Sådan begynder alle gode eventyr. Og
de fleste af dem slutter godt.

Der var en gang, hvor DDBUs danske mesterskaber for
ungdom var rene tilløbsstykker, som man skulle
kvalificere sig til. Sådan er det ikke mere. Der er mangel
på unge spillere i de danske klubber. Til gengæld er der
håb forude, for standarden er ganske høj blandt de
bedste af de ungdomsspillere, som trods alt findes.

13 af dem var samlet til DM for ungdom i Aarhus i
pinsen, og de dystede i tre discipliner: Keglebillard, 5-
kegler og 3-bande carambole.

Otte af spillerne endte med at tage medaljer med hjem
efter stævnet, som BK Fluen var strålende værter for.

Keglebillard:

Her var deltagerne placeret i fire puljer af tre spillere.
Der er stor niveauforskel på spillerne, og det bar nogle af
kampene også præg af. Deciderede overraskelser var der
ikke i puljerne, og søndag kunne der gøres klar til fire
kvartfinaler:

Mikkel Jensen (Slagelse BK) - Nanna Petersen (Korsør
BC) 600 - 178 / 19 indgange, Lukas Mortensen (BK
Fluen) - Casper Østergaard ((BK Sorana) 600 - 276 / 17
indgange, Bjørn Jensen (Slagelse BK) - Jacob Andersen
(Slagelse BK) 600 - 204 / 18 indgange, Niels Nielsen
(Vejle BK) - Oliver Pind (Sakskøbing BK) 600 - 316 / 18
indgange

Nanna var eneste pige, der var med ved DM, og hun
viste en vis styrke i trillespillet omkring keglerne. Mikkel
var dog for stor en mundfuld, og Lukas og Bjørn gjorde
også – som det fremgår af cifrene – kort proces mod
henholdsvis Casper og Jacob.

Kampen mellem Niels og Oliver fremstod umiddelbart
som den mest åbne af kvartfinalerne, og det var samtidig
en dyst mellem to stilarter.

Niels er stærk i trillespillet, mens Oliver spiller en mere
praktisk gang keglebillard. Med fine serier på 112, 108,
82 og 116 var det dog vejlenseren, som kampen
igennem havde fat i den lange ende.

Semifinaler: Lukas Mortensen - Mikkel Jensen 600 -
344 / 15 indgange, Bjørn Jensen - Niels Nielsen 600 -
242 / 8 indgange

At dømme ud fra de fire kvartfinaler kunne man godt
håbe på to tætte semifinaler, men sådan kom det slet
ikke til at gå.

Mikkel begyndte bedst mod Lukas med en glimrende
serie på 196 point, men Lukas arbejdede sig fint ind i
kampen.

Efter pausen havde Mikkel et par fæle afbrændere, og
dem udnyttede Lukas til at score et par store serier, som
Mikkel ikke kunne svare igen på.

I den anden kamp begyndte det nogenlunde
jævnbyrdigt. Men Niels kunne ikke få gang i trillespillet,
og en serie på 130 fra Bjørn sendte ham i spidsen, og
han endte med at lukke med en flot serie på 316 point,
som blev stævnets højeste. Gennemsnittet på 75,00 i
denne kamp blev også stævnets højeste.

Finale: Bjørn Jensen - Lukas Mortensen 600 - 486 / 17
indgange

Finalen havde lidt mere spænding end semifinalerne. Til
gengæld var den nok ikke helt så velspillet, som man
kunne have håbet på.

Ingen af spillerne var i stand til at score det helt store i
starten af kampen, og især Bjørn havde svært ved at få
gang i sagerne.

Lukas førte halvvejs i kampen, men en serie på 120 fra
Bjørns side gjorde, at han kunne puste hjemmebane-
favoritten i nakken.

To indgange senere lukkede vestsjællænderen med en
serie på 178 point, hvor man godt kan sige, at
marginalerne i hvert fald ikke var ham uvenligt stemt.

Men Bjørn producerer også en flot opfattelse af spillet,
og han spiller teknisk flot keglebillard, når det kører for
ham.

Da han manglede 12 point, viste han stort mod, da han
spillede en medløbs-tværbal med betydelig risiko.
Belønningen fik han i form af en direktør, som han
lukkede kampen med.



5-kegler:

Her var deltagerne inddelt i to puljer, hvorfra de to
bedste gik videre til semifinalerne.

I puljespillet var der også her flere kampe, hvor
niveauforskellen var markant. Men der var også flere
kampe, hvor man kunne nyde dysten i det taktiske spil.

Semifinaler: Lukas Mortensen (BK Fluen) - Jonas
Søndergaard (Næstved BK) 3-0 (50-17, 50-35, 50-25),
Bjørn Jensen (Slagelse BK) - Oliver Pind (Sakskøbing BK)
3-2 (41-50, 44-50, 50-42, 50-13, 50-33)

I kegler og i 3-bande er tempoet vigtigt. I 5-kegler er det
vitalt. Satser man kun på at score og er ligeglad med,
hvilken afstand ballerne har bagefter, har man ikke en
chance.

Et andet vigtigt element er tålmodighed.

Jonas har ikke de øvrige semifinalisters styrke i
keglebillard (endnu), men i 5-kegler er han stærk, når det
gælder tempoet. Til gengæld mangler han noget
tålmodighed,

Det så man tydeligt i kampen mod Lukas, som til
gengæld er en meget tålmodig spiller, der ikke falder for
fristelsen til at score, hvis der ikke er en chance for at
aflevere et dårligt oplæg.

I kampen mod Jonas valgte han flere gange med succes
at dække af i stedet for at score. På den måde tvang han
Jonas til at begå fejl, som han så kunne lukrere på – alt
imens Jonas i nogle situationer spillede for hurtigt og
derfor ikke fik scoret det, han burde, hvis han skulle have
været i finalen.

I puljespillet havde Oliver vundet med 3-2 i sæt over
Bjørn, efter at Bjørn ellers havde ført 2-0. I semifinalen
blev rollerne byttet om.

I tredje sæt havde Oliver ellers chancen for at lukke
spillet, efter at Bjørn havde kikset en overkommelig bal.
Men Bjørn fik overspillet en underhåndslangbal, der slet
ikke gav nogle point. Derefter lukkede Bjørn – og overtog
styringen af kampen.

I femte sæt kom Oliver ganske vist foran 19-4, men to
langballer til 10 point og en langbal med rødt til 12 point
fik ændret gevaldigt på den stilling. Og da Bjørn så lige

smækkede endnu en langbal til 10 point ud, var
finalepladsen hans.

Finale: Lukas Mortensen - Bjørn Jensen 3-0 (50-34,
50-31, 50-49)

De to spillere havde også mødt hinanden i finalen i
keglebillard, men i 5-kegler blev rollerne byttet om. Og
det kunne man ikke sige så meget til.

Der er faktisk kun et punkt, hvor Bjørn kan udfordre
Lukas i dette spil, og det er selve scoringen. Lukas laver
færre fejl, han spiller med større tålmodighed, og han
spiller med et bedre tempo. Forklaringen på det er nok,
at han i modsætning til Bjørn faktisk har mulighed for at
træne i spillet en gang imellem mod stærke
modstandere.

Mens der ikke var så megen tvivl i de to første sæt, var
Bjørn dog ganske tæt på at nappe tredje sæt.

Bjørn var kommet foran, men takket være tålmodigt spil
fra Lukas, var aarhusianeren kommet op at føre 31-23.

Her lykkedes det imidlertid Bjørn at få Lukas til at begå
en fejl, så vestsjællænderen kunne komme foran.

Det blev dog ganske kortvarigt, og den forsvarende
mester førte 45-41, da sættet gik ind i sin afgørende
fase.

Her kiksede Lukas en kvart med kontraskævt, hvorefter
Bjørn lavede 8 point på en kvart. Det var lige nøjagtig 1
point for lidt, for på det efterfølgende stød lukkede
Lukas til nyt DM-guld.

3-bande carambole:

Her var der 11 deltagere, som var inddelt i tre puljer.
Nummer et og to gik videre, og de to bedste ettere gik
direkte til semifinalerne, mens de fire øvrige skulle spille
kvartfinaler

Kvartfinaler: Bjørn Jensen (Slagelse BK) - Lukas
Mortensen (BK Fluen) 20 - 19 / 35 indgange, Nanna
Petersen (Korsør BC) - Niels Nielsen (Vejle BK) 20 - 7 /
34 indgange

De to finalister mødtes også her, men det skal siges, at
det var inden, de kom i finalen i de to andre discipliner.

Lukas Mortensen har spillet kampe med over 1,000 i snit
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i denne sæson – bl.a. har han lukket en kamp til 25 point
i 13 indgange (!) Men sådan går det ikke hver gang, og
alt i alt kunne han nok ikke være helt tilfreds med sit spil
i 3-bande i denne turnering.

Denne dyst begyndte tæt, men serier på 3 og 4 fra Bjørn
gav ham et forspring, og nye serier på 3 og 2 sendte ham
foran 16-10.

Efter en lidt død periode fik Lukas spillet sig op på 16-18,
hvorefter Bjørn fik tilspillet sig matchbal, som han
imidlertid lavede alt for stor.

I stedet betød en serie på 3 til Lukas matchbal til ham.
Men han spillede en spids for kort, og i stedet fik Bjørn
lukket med en smart forbande nede ved kort bande.

Nanna vandt den anden semifinale, og hun sikrede sig
dermed, at hun blev den første pige-spiller, der fik en
medalje ved junior-DM.

Sejren over Niels var en artig overraskelse, og
sejrscifrene var nærmest sensationelle. Men det spillede
nok ind, at Niels forinden havde været ude i en lang
kamp i keglebillard, som han vandt.

Det skal nu ikke taget noget fra Nannas præstation. Hun
er stærk til kvarter og visse typer af forbander, og da
intet ville lykkes for Niels, kom hun foran 16-2, inden han
begyndte at røre på sig.

Men der var det både for lidt og for sent. Nanna lukkede
med fire point i de sidste tre indgange.

Semfiinaler: Bjørn Jensen (Slagelse BK) - Anders
Henriksen (Vordingborg BC) 20 - 18 / 31 indgange,
Mikkel Jensen (Slagelse BK) - Nanna Petersen (Korsør
BC) 20 - 11 / 26 indgange

Anders Henriksen havde vist glimrende spil i
puljekampene, og junior-europamesteren i fri carambole
lignede en spiller, der godt kunne tænke sig at slutte sin
junior-karriere af med en guldmedalje i 3-bande.

Og selvom spillet i denne semifinale ikke var, som han
kunne have ønsket sig, så lignede det også, at han ville
komme i slutkampen.

Han førte 16-8 over Bjørn, som imidlertid fik lavet en flot
serie på 6 point, som han fulgte op med et lille horn og
en skolebal, så han pludselig fik udlignet.

Bjørn kom foran 19-17 og kiksede matchballen med en
millimter. Anders lavede en svær kvart, men så kiksede
han den efterfølgende kvart, der ellers var mere
overkommelig. Det udnyttede Bjørn til at lukke med en
lang kvart.

Mikkel havde vundet 20-4 over Nanna i puljespillet, men
det fik ham nu ikke til at undervurdere opgaven.

Han gav korsoraneren nogle store udfordringer i starten
af kampen, og han førte med 11-4 ved pausen.

Nanna lavede dog en fin serie på 5 point, men da Mikkel
svarede igen med 2 og kort efter med 2 point mere,
holdt han fast i forspringet. Og denne gang var Nanna
ikke i stand til at komme igen.

Finale: Mikkel Jensen - Bjørn Jensen 20 - 14 / 26
indgange

Så var der lagt an til brødreopgør i stævnets allersidste
kamp.

Netop det forhold at spillerne både er klubkammerater
og brødre, gjorde kampen til en lidt taktisk affære. De
kender hinanden ud og ind, og til en distance på 20 point
ved de begge godt, at der ikke er råd til, at
modstanderen får et alt for stort forspring.

Ved stillingen 7-8 fik Bjørn lavet to serier på 2 point på
stribe, hvoraf det ene point var en kvart udført med rent
trækstød. Det er en sjælden – men flot – dessin i 3-
bande.

Mikkel var med andre ord bagud inden anden halvdel af
kampen, men han fik lukket hullet med finalens største
serie på 3 ved stillingen 9-12.

Derefter virkede det som om, at Bjørn trods alt var
mærket af, at han var i gang med den tredje finale på
stribe og kamp nummer 15 i tre forskellige disicipliner på
tre dage.

Fra 14-14 trak Mikkel i hvert fald fra, og Bjørns forsøg på
at komme tilbage i kampen virkede lidt desperate.

Ved 18-14 lukkede Mikkel forestillingen med to fine
kvarter, og han forsvarede dermed sit mesterskab fra
sidste år.

Dermed fik de to brødre en guldmedalje hver med hjem.
Som brødre vi dele.
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I alt tog tvillingerne fem ud af de 12 medaljer fra årets
stævne, men sådan er det ikke sikkert, det går fremover.

Begge overvejer at satse mest på at spille 3-bande – bl.a.
fordi der er mulighed for en international karriere.
Specielt Mikkel virker indstillet på i det mindste i en
periode at droppe keglebillard.

Men det får vi at se til næste år. Så danser pinsesolen
forhåbentlig igen over dansk billards ungdom.

Her ses 12 ud af de 13 deltagere ved junior-DM. Bagest fra venstre er det: Oliver Pind, Niels Nielsen, Mikkel Jensen,
Bjørn Jensen, Casper Østergaard, Christian Larsen og Anders Henriksen. Forrest fra venstre er det Daniel Kristiansen,
Andreas Høgh, Lukas Mortensen, Jonas Søndergaard og Nanna Petersen

De tre vindere med deres pokaler. Forrest er det Bjørn
Jensen (keglebillard). Bagest til venstre ses vinderen i 5-
kegler, Lukas Mortensen, og til højre er det Mikkel Jensen
(3-bande)
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MICKEY KRAUSE NY DANMARKSMESTER I
SNOOKER FOR UNGDOMSSPILLERE
Søndag den 13. maj 2018 blev der afviklet DM U21 i
Copenhagen Pool & Snooker House på
Frederiksberg, hvor otte deltagere kæmpede om
guldet.
Efter gruppespillet stod Alex Persson mod Peter
Hammer i den ene semifinale og Mickey Krause
mod Christian Pless i den anden.
Efter semifinalerne, der begge endte 3-0, kunne
Peter og Mickey kalde sig finalister.
I finalen kunne Peter ikke stille meget op, da Mickey
fortsatte det høje niveau, han havde vist igennem
turneringen. Efter tre frames til en sejr på 3-0
kunne Mickey kalde sig danmarksmester for
ungdomsspillere 2018.
Mickey løb også afsted med de højeste breaks, da
han undervejs i turneringen lavede 41, 63 og 67.
Alex formåede også at få et enkelt break på 40 på
tavlen.

Stort tillykke med danmarksmesterskabet til Mickey
Krause og et stort tillykke til de andre
medaljetagere!
En stor tak skal lyde til dommerne og til
turneringsleder Allan Bruun.
Med venlig hilsen
Snookerudvalget
DDBU
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va-data     Digital Score Board 
 

Digital Score Board vers 3.4                                                                                                                                Side 1 

Kort beskrivelse af menupunkter For Digital Score Tavle  
Programmet kan køres på en Windows PC uanset version og med en skærm i HD eller HD ready. 

Tavlen starter op til Kegle eller Carambole bord (kan ændres i en initialfil eller i programmet) 

                    Kegle bord                                     Carambole Bord 

              

Tavlen er straks klar til brug men med internet opkobling kan der hentes kampdata On Line for 

spillere med DDBU licens (Der kan oprettes kampdata for egne medlemmer uden DDBU licens) 

Kampdata vælges enten via klub nummer eller spillerens licens nummer. 

Med On Line hentes spillerens årssnit fra DDBU og handicap distancer udregnes og benyttes.  

Ved On Line er valg af kampdata nemt at håndtere, og vil blive udvidet for Elite og Divisionsspil.  

                Find klub                                           Find medlem                             Vælg på Licens nr. 

                

Har en spiller skiftet klub eller er klub info ændret så kan der opdateres On Line umiddelbart 

Efter valg af kampdata er spillet klar til at begynde. 

         Tavlen er spille klar          eller        Benyt opvarmning                              F1 Hjælp  

                 

Når der er trillet om udlægget kan der evt. byttes om på spillerne før start. 

 

Under spillet kan man gå tilbage og rette hvis der indtastet forkert score for en spiller. 

Man kan også fremkalde en skærm der viser de sidste 5 indgange og rette direkte i den. 

    Vis/ret de sidste 5 indgange                            Ændre distance 

                

Er der indtastet forkert distance fra start eller ønsker man at spille længere kan distancen ændres 

på et hvilket som helst tidspunkt under spillet. 
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Til alle billardklubber i Danmark 

Ikast, maj 2018   

LUND SAFETY CONSULT v/Carsten Lund  Thorsgade 6, 5. tv. 7430 Ikast Tlf. 2818 2999 
lundsafetyconsult@mail.dk – www.lundsafetyconsult.dk 

 

 

Tilbud på AED hjertestarter.  
Alle billardklubber i Danmark tilbydes en hjertestarter, model Cardiolife AED-3100 
komplet klar til brug. Brochure med tekniske data vedhæftet.  
 
Kampagnepris: 9.480 kr. ex. moms.  
 
Vedligeholdelse og drift af hjertestarteren  
Hvert 4. år skal batteriet udskiftes samt når hjertestarteren har været i brug.  
Pris: 1.760 kr. ex. moms  
Hvert 2. år skal elektroderne udskiftes samt når de har været i brug.  
Pris: 580 kr. ex. moms.  
Jeg kan tilbyde u.b. at minde klubben om udskiftningen og sende nyt batteri og 
elektroder med posten. I kan nemt selv udskifte det. Ellers skal I blot løbende holde 
øje med evt. alarmer, hvis der skulle opstå fejl samt tjekke AED’en hvert 12. mdr. 
efter en medsendt tjekliste. 
 
Jeg kan også levere et ophængs beslag i rustfri stål. Pris: 380 kr. ex. moms. 
  
Leveringstid: Ca. 2 uger.  
 
Kursus  
For at skabe størst mulig tryghed for alle anbefales som minimum, at afholde et 
introduktionskursus for max. 30. deltagere på 1-2 timer i brug af hjertestarteren:  
Pris: 2.500 kr. ex. moms samt km penge Ikast t/r.  
Der er også mulighed for længere varende kurser i grundlæggende førstehjælp og 
hjerte- lungeredning kombineret med brug af hjertestarter. Forhør nærmere herom. 
 
Tilbuddet er gældende frem til 1. september 2018 eller efter nærmere aftale.  
 
Du er velkommen til at kontakte mig hvis der er spørgsmål til tilbuddet.  
 
Med venlig hilsen  
 
Carsten Lund  
Lund Safety Consult           
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Har din klub ingen hjemmeside - overvejer i en ny

Tilbud til billard klubberne i DK.

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

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

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

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

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

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

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

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

Med dette kan man medlemsstyre på alle måder.

Min egen hjemmeside: www.bomas.dk

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

Opsætning af siden 1500,- kr.

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

Venlig hilsen

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

http://www.assensbillardklub.dk/
http://www.bomas.dk/
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Kort nyt:

Nyborg BK

Nyborg har som den første billardklub fået støtte
fra DIF og DGI's foreningspulje

23.000,- kr til nye score tavler

DIF og DGI's foreningspulje:

Info tilgængelig på DDBU's hjemmeside

Stor opfordring til alle klubber om at søge

- materiel

- kampagner

- billardborde

-

Osted BK:

Folder udsendt til alle skoler og fritidsklubber i Lejre
kommune.

Folderen kan fåes ved henvendelse til
Udviklingskonsulenten

på tlf. 24250633

e-mail: nuchel@ddbu. dk

Sakskøbing BK
Sakskøbing BK har indgået
aftale med Sakskøbing skole om billard på
skoleskemaet fra det nye skoleår.

Aftalen omhandler 8 klasses elever der vil komme 1
gang om ugen
( hver mandag i 1½ time )

Ud over de billardmæssige øvelser vil der blive lagt
vægt på bevægelse
og især koncentration.
Håbet er at forløbet ud over evt. nye medlemmer til
klubben, vil forbedre elevernes koncentration i
timerne.

Spil pool det er cool
Tilbud til skoler/specialklasser og fritidsklubber

i
Lejre Kommune

https://www.dif.dk/da/forening/stoette
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Invitation til Billardens Uddannelsesweekend

Billardsportens
Uddannelsesweekend

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

Find hele indbydelsen på DDBU's hjemmeside www.ddbu.dk
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Billardskole

Indbydelse til
Billardskolen 2018
den 6. til 8. august

i
Bristol Odense

 

Find indbydelsen på DDBU's hjemmeside
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Vi støtter de lokale billardklub-
ber med ”Vær Aktiv Kampagnen”. 
Kampagnen bygger på en samar-
bejdsaftale mellem billardklubben 
og Aros Forsikring, der i alt sin en-
kelthed går ud på, at medlemmerne 
i billardklubben booker et forsik-
ringsmøde med os. 

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

Aros Forsikring gør en forskel for  
Billard Unionens medlemmer!

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

Skal vi også  
forsikre jeres  
medlemmer?

   Ring til Martin Høj  
salg- & kundeservicechef  

2124 1340

Forvent lidt mere… 

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

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

Bedste

AR
OS FORSIKRIN

G4

Aros Forsikring 
er for andet år i træk  

Danmarks bedste forsikringsselskab  
for alle

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



Kalender:

Dato Begivenhed Sted

August

6.-8. Billardskole Bristol

18.-19. Uddannelsesweekend Bristol

27. DDBU bestyrelsesmøde Nyborg

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

Medarbejdere:
Jan Bemmann
Generalsekretær og ansvarlig for den
daglige administration

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

Hanne Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig
for turneringsadministrationen Vest.

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

Niels Nüchel
Udviklingskonsulent.
Ansvarlig for klubbesøg/klubudvikling

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

DDBU's sekretariat DDBU's bestyrelse

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

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

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

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

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

MEDDELM 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
Juan Castell
E-mail: cphjrc@gmail.com

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