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Flere medlemmer til DDBU

DDBU har en ambition om at skaffe 250 nye, med-
lemmer om året i årene 2017, 2018 og 2019

Derfor vil der og er blevet sat forskellige tiltag i
gang.

Lige før sommerferien fik alle klubber tilsendt et
spørgeskema fra DDBU.

41 % af klubberne har efterfølgende valgt at svare
på dette skema.

I undersøgelsen blev klubber blandt andet spurgt
om deres ambitioner omkring deres medlemstal,
indenfor hvilke discipliner de ønskede større
medlemstilgang og i hvilke aldersgrupper de godt
kunne tænke sig at øge medlemstallet, samt en lang
andre spørgsmål.

Hele undersøgelsen kan ses på DDBU's hjemmeside.

Undersøgelsen skal blandt andet danne baggrund
for henvendelser og besøg i en række klubber for at
sætte aktiviteter i gang, som kan være med til at
øge tilgangen til billardsporten

Formålet er at blive klogere på de klubber der har
vurderet og har tilkendegivet at være klar til at gøre
en indsats for at få flere medlemmer.

Hvilke initiativer/redskaber/metoder kan anvendes
for at få flere medlemmer?

Her kunne nævnes:
Partnerskaber
Klubber indgår aftaler med skoler/fritidsklubber
omkring træning/turneringer og uddannelse af
egne ”instruktører”

Klubbesøg
Alle klubber som deltager i projektet modtager
klubbesøg

Klubudviklingsforløb

Udarbejdelse af undervisningsmateriale

Infomateriale

Facebook boostning

Listen over tiltag der kan iværksættes udvikles

yderligere i dialog og samskabelse med klubberne

Der skal iværksættes konkrete initiativer i de

enkelte klubber. Det kan ikke på forhånd

specificeres hvilke initiativer der er tale om, da det

skal have ejerskab og forankring i klubberne, og

derfor skal udvikles og skabes i fællesskab. Der

kommer dog et generelt idekatalog fra DDBU som

udgangspunkt for initiativerne. Dette kunne

indeholde:

- Nye former for turneringer

- Partnerskaber

- Ungdomscupper i en ny form

- Skoleturneringer

- Forskellige former for medlemskab

- Produktudvikling

- Træningstilbud

- Online billardturnering

- Video der kan bruges i undervisning
- Video til skolebrug

- Hvad kan billard bruges til i
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undervisningen

- Firmataftaler/tilbud

- Familiepakker

Efterlysning

For at kunne lave dette idékatalog efterlyser DDBU gode ideer fra klubberne.

Har din/jeres klub afprøvet et tiltag, der har været med til eller kunne være med til at
skaffe nye medlemmer.

Har du/I bare en god ide

Har I materialer,billeder m.m som er brugt og vil I dele det med andre klubber

Meningen er at DDBU vil offentliggøre dette Idekatalog på hjemmesiden, Facebook m.m
således at alle kan få glæde af det og kan gå ind og hente inspiration.

Kataloget skal hele tiden kunne fornyes, hvis der kommer nye ideer og tiltag.

Hvad skal I gøre?

Sende materialet på mail

Sende det medposten

Kontakte undertegnede

Der er inge deadline på indsendelse, da kataloget gerne skulle vokse med mange nye ideer.

Hold jer ikke tilbage.

Lad os skabe et forum hvor klubber kan hente inspiration til at få en masse nye
billardmedlemmer.

I DDBU vil vi gerne hjælpe, men husk det er ude i klubberne

medlemmerne skal skaffes
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Randers bliver igen værtsby for VM i 3
Bande Carambole

VM i 3-bande carambole 2019 til Randers
Danmark skal igen være vært for et VM i 3-bande
carambole. Året er 2019, og værtsbyen Randers.
Aftalerne omkring mesterskabet er netop faldet på
plads. Den Danske Billard Union, Randers og Sport
Event Denmark ser nu frem til at byde verdens
bedste spillere velkommen i Danmark.

”VM i 2019 i Randers bliver en stor oplevelse, såvel
organisatorisk som spillemæssigt! DDBU ser frem
til, at vi igen sammen med Randers og Sport Event
Denmark skal organisere et VM-stævne i billard i
Danmark,” siger Flemming Knudsen, formand for
Den Danske Billard Union (DDBU).

Den Danske Billard Union (DDBU) arrangerer VM i
3-bande carambole i 2019 for verdensforbundet
UMB (Union Mondiale de Billard). Det er tredje
gang, unionen står som vært for dette mesterskab.
Første gang var i 1994.

Randers er godt klædt på til værtsrollen og har gode
erfaringer med afvikling af andre store,
internationale mesterskaber.

”Verdensmesterskabet i trebande-carambole skal
afholdes i nogle usædvanlige rammer. Valget er
faldet på Ridehuset hos musik- og teaterhuset
Værket i Randers. En bygning fra 1887, der
oprindeligt var dragonkaserne for Kong Christian X.
Stedet bliver i dag brugt til store koncerter og
kulturarrangementer. Idéen er at skabe en helt
særlig stemning, hvor sporten, historien og
kulturlivet møder hinanden. Huset, der er bygget i
carambole-billardens barndom er i hvert fald en god
platform for at skabe den stemning. Samtidig er det
tankerne at nutidens carambole-spil skal
markedsføres, ikke alene igennem selve
turneringen, men også igennem en række
sideevents. En af tankerne er at koble spillet med
undervisningen for vores skolebørn, da der både er
meget matematik, koncentration og historie i
carambole-spillet,” udtaler eventchef, Mette
Bertelsen, fra Randers Eventsekretariatet.”
Lige som DDBU og Randers er også direktør, Lars
Lundov, Sport Event Denmark, glad for, at Danmark
skal være vært for VM i 3-bande carambole:
”Det er glædeligt, at Danmark igen kan trække i
værtstøjet og byde billardspillere fra hele verden
velkommen til Randers. Det er samtidigt en god
mulighed for at give de danske topspillere
hjemmebane, så de kan få al den opbakning, de
fortjener.”

Fakta om VM 2019
VM spilles på Værket i Randers, og turneringen
afvikles i dagene d. 26-30. november 2019. 48
spillere fra hele verden vil deltage i VM i 2019.
DDBU forventer, at 3-4 danske topspillere vil være
blandt deltagerne.

Danmark har igennem tiderne opnået flere flotte
resultater ved VM i 3-bande carambole.
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1978 vandt Peter Thøgersen bronze ved VM i
Argentina.

1994 vandt Brian Knudsen bronze ved VM i
Aalborg.

2000 vandt Tonny Carlsen sølv ved VM i Frankrig.
2002 vandt Dion Nelin sølv ved VM i Randers.
2004 vandt Jacob Haack Sørensen bronze ved VM

i Holland.

Danmark har derudover vundet VM for 2-mands
landshold i hhv. 1995 og 1996. Begge gange i
Viersen i Tyskland.
1995 Dion Nelin og Jacob Haack Sørensen
1996 Dion Nelin og Hans Laursen.

INKPRO bliver titelsponsor for DPT

INKPRO og DDBUpool har i dag indgået en aftale der
styrker Dansk Pool og slår INKPRO navnet fast i
billard verden.
INKPRO blev grundlagt i 2006 af Lasse Petersen, og
er vokset stødt siden. Vi forhandler både til private,
virksomheder og offentlige institutioner. Mere end
250.000 kunder har i de sidste 9 år valgt at benytte
INKPRO som deres leverandør af printerpatroner,
supplies og IT-produkter.
Lasse Petersen er et kendt navn indenfor både pool
og snooker, hvor han har været aktiv siden midten
af 90’erne, først som spiller og siden har han åbnet
Copenhagen Pool & Snooker House.
I sæsonen 2016/2017 vil DDBU’s serie af
Poolturneringer gå under navnet “INKPRO Dansk
Pool Tour”.

Vi ser frem til at godt samarbejde.

Mezz Cues Baltic Pool League 2016 stage III

Andreas Madsen har været en tur i Litauen og spille
i den største Østeuropæiske Pool Tour, og vandt
den suverænt.



Nyt fra DDBU: Arrangører af Danske mesterskaber

Sæson 2016-2017

10.-11. sept. 2016 3-Kamp (fri, cadre 42/2 og 71/2) KBK/BNV

19.-20. nov. 2016 DM Biathlon

26.-27. nov. 2016 DM Cadre 47/2

14.-15. jan 2017 DM 3-bande indiv. herrer Vejle

18.-19. febr. 2017 Cadre 71/2

11.-12. marts 2017 DM 3-bande indiv. Kvinder

11.-12. marts 2017 DM 1-bande carambole

18.-19. marts 2017 DM 3-bande Billard Søgaard liga slutspil Vinder af grundspillet

25.-26. marts 2017 DM 5-kegle Ikast

25.-26. marts 2017 DM Fri carambole

01.-02. april 2017 DM keglebillard Billard Søgaard liga slutspil Vinder af grundspillet

7.-9 . april 2017 DM keglebillard indiv. herrer og kvinder Asaa BK

12.-13. maj 2017 DM 2-mands hold 5-kegle

02.-03. juni 2018 DM juniorer kegler, 3-bande, 5-kegle Sakskøbing

Ansøgning om et DM arrangement sendes til Hanne Rasmussen hanne@ddbu.dk
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Mindeord om John Knudsen

John Knudsen, formand for billardklubben Bristol
Odense, er død den 28. juli. John Knudsen blev ramt af
en blodprop i hjertet, og sov stille ind i sit eget hjem. I en
alder af kun 48 år.

John Knudsen var uddannet skolelærer fra Odense
Lærer-Seminarium. Han pendlede dagligt fra sin bopæl i
Odense til Klostermarkskolen i Slagelse, som ansat ved
Slagelse Kommune. Med en undervisningsopgave
omkring udsatte og problemfyldte børn. En
arbejdsopgave John Knudsen var meget engageret i og
der tændte ham fagligt og personligt.

John Knudsen var velanskrevet på skolen, samt vellidt af
både kolleger, børn og forældre.

John Knudsen, som var født i Slagelse, kom som ung
mand på højskoleophold på Båring Højskole. Han tabte
her sit hjerte til Fyn, og boede efterfølgende i en
længere årrække i Odense.

John Knudsen var i en tidlig alder et stort talent i
keglebillard. Han blev som ungdomsspiller DM vinder i
keglebillard i Nykøbing Falster, som medlem af
Hundested Billard Klub.

John Knudsen var ubestridt Hundesteds største talent på
daværende tidspunkt og den første DM vinder i klubben.

John Knudsen havde bopæl i Hundested fra 1969 – 1983,
med baggrund i faderens ledelsesmæssige opgaver
på institutioner under Børne- og Ungdomsforsorgen.

Efter familiens flytning til arbejdsmæssige opgaver i
Næstved, der repræsenterede John Knudsen i flere år
Næstved Billard Klub, så vel på divisionshold som
individuel.

Da han flyttede til Fyn, var det naturligt for John
Knudsen, at han fik sine billardmæssige ambitioner
bedst opfyldt i billardklubben Bristol Odense. John
Knudsen spillede på divisionshold i både keglebillard og
3-bande carambole.

John Knudsen opnåede billardmæssigt i Bristol Odense,
at være på Elitedivisionhold i 3-bande carambole.

John Knudsen gik i de senere år ind i
organisationsarbejde i Bristol Odense. Som formand for
carambole udvalget i klubben, som bestyrelsesmedlem
og som formand for Bristol Odense.
Han lagde mange timer og meget sjæl i sit arbejde for
klubben.

John Knudsen havde mange personlige interesser, som
han fordybede sig i og var videbegærlig omkring. Han
holdt meget af musik og gik til mange koncerter landet
over. John Knudsen havde en meget bred musiksmag, og
han opbyggede igennem sit liv en stor samling af musik.

Endvidere var han optaget af litteratur, kunst, arkitektur,
historie, sprog og rejser. Kultur og kulturliv, betød meget
for John Knudsen. Han var i besiddelse af en pæn
portion paratviden omkring mange forhold i det danske
samfund og i det internationale samfund.

I de senere år af hans liv, fik arbejdslivet større og større
betydning for John Knudsen. I sin lærergerning, og i sit
arbejde med handicappede, krævende og udsatte børn,
der fandt John Knudsen sit faglige ståsted. Her fik han
mulighed for at arbejde med undervisningsarbejde og
socialt arbejde, som engagerede ham fagligt og
personligt.

På Klostermarkskolen i Slagelse havde han gode kolleger,
samt en skoleledelse, der motiverede ham og som han
trivedes blandt.

John Knudsen blev bisat i Nørrevangskirken i Slagelse
lørdag d. 6. august.
Det var en smuk og stemningsfuld mindehøjtidelighed,
hvor flere billardfolk deltog og viste ham den sidste ære
og respekt.

Æret være hans minde

På familiens vegne

Flemming Busk Knudsen
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Jan Keller vinder EM for Seniorer i 9-ball

De danske seniorer (over 41 år) sluttede EM af med
en guldmedalje i 9-ball. Den danske mester fra 2013
havde haft det svært indtil kvartfinalen i den sidste
disciplin, men så skal jeg love for at han spillede
flot, og med tre sejre i træk på 8-3 stod han
“pludselig” med trofæet i hånden og titlen i
historiebøgerne. Derudover får han også plads i det
rigtige VM 9-ball i Doha 2017.

Junior EM medaljer til Danmark !

Junior EM er netop slut. Der spilles to rækker, U17
og U19, i år havde Danmark kun spillere med i U17
rækken, men til gengæld var det de 4 største
talenter vi har set i Danmark i en del år.
Flere af spillerne har været afsted et par gange før,
så de er ved at være vante til den opmærksomhed
der er ved disse store stævner.
Der er Live kamera på alle borde og alle kampe
sendes på Kozoom.com, der er fotografer der tager
billeder, spillerne bliver måske interviewet af EPBF
osv.
Stævnet viste med al tydelighed at de
østeuropæiske lande tager sporten meget seriøst,
ikke bare Polen hvor pool er på skoleskemaet, men

også et land som Rusland, hvor de sidste år ansatte
en fuldtids landstræner og har flere træningscentre
i landet. Samtidig er der selvfølgelig Tyskland der
altid har mange gode spillere med, deres hjemlige
opbygning med mange klubber, ekstremt mange
spillere og mange tidligere og nuværende
verdensklasse spillere gør bare at de får guldkorn
fra starten af deres pool karriere.
Ud fra de forudsætninger vi har i Danmark, var
dette EM en kæmpe succes. Vi har tidligere fået
medaljer ved Junior EM, også flere af guld, men for
første gang har vi nu fået medaljer for hold i U17.
Grunden til at jeg synes det er en succes, er at vi har
en base af spillere der er 3-4 år forud vores tidligere
resultater, og 3 af disse spillere er også U17 spillere
næste år, mens langt de fleste andre medaljetagere
i år fra de andre lande rykker op i U19 rækken.
Jeg håber vi kan bruge denne succes til at bygge
fremtiden i dansk pool på.

Så herfra skal der lyde et KÆMPE tillykke til Jeppe,
Andreas, Christoffer og Mickey. Og en stor tak for
en fantastisk indsats skal selvfølgelig også gå til
Marcus Mentzler der var med som Coach.



Nyt fra klubberne

I er bare gode til at afholde 5-kegle stævner i IKAST , det
er en fornøjelseat deltage og være i klubben.

Tror de fleste spillere ikke kan få nok af sådan nogle
gode stævner.

I kan det hele, så flere af dem ( TAK ). Speciel tak til Orla
og Per for det store arbejde I har gjort,så det er muligt.
Italien tog finalepladserne ( ingen overraskelse ) de
spiller så flot 5-kegle, især i den defensive del af spillet
kan vi danskere lære noget af.

Nye danske spillere var på billardet og prøve kræfter
med spillet , håber det fanger, så vi fremad kanvære
endnu flere deltagere i tours , DM osv. Tak til øvrige
lande som deltog .

Tak til hovedsponsor DANSPIN A/S og alle hjælpere i
klubben .

Selv med livestream
var der pænt fremmøde
på den flotte
tribune der
var lavet til
lejligheden.

Tusind tak for nogle
dejlige dage
i Ikast billard klub.
Erling Sjørup

Som medlem af den største Europæiske Turnering i 5-
kegle for Klub hold, ESPA, The Champions League,
kender vi de danske spillere godt.

Derfor blev vi meget glade, da vi hørte, at der var en
international turnering i 5-kegle i Danmark. Vi besluttede
sammen med vores organisations hold, (Ilse Stevens,
Henk Castelyn, Peter Debaes og Jean-Charles Wallart) og
en stor del af den Belgiske Nationale 5-Kegle komité
(Jean Lemaire og Patrick Engelbos) at vi ville deltage i 5-
Kegle turneringen med vores danske venner.

Vi blev meget glade for at se de smukke omgivelser og
lokaler Ikast Billard Klub har. Stedet er simpelthen
sublimt. Spilleren fik lov at spille under de allerbedste
betingelser. En drøm for enhver spiller!

Turneringen var som ved en hver anden 5-Kegle
turnering. Alle havde en god oplevelse. Både spillerne,
men også de supportere som var med. Som jeg altid
siger under 5-Kegle turneringer i Belgien: "Vi er én stor
familie. "krig" ved bordet, men bedste venner udenfor
bordet". Dette burde være det gode eksempel for alle
andre sportsgrene.

For mig, var det skønt at se mine venner fra Danmark,
Italien, Schweiz, Frankrig og Tyskland. Jeg kunne ikke
have brugt min ferie på en bedre måde. Danmark er et
skønt land, med venlige indbyggere. Nu hvor jeg er
kommet hjem, kan jeg kun fortælle alle jeg kender om
de positive oplevelser om landet, men også om
turneringen.

Derfor vil jeg gerne takke alle de mennesker, som har
været involveret i organiseringen af dette event. Jeg ved
det tager lang tid, og at der er mange udfordringer som
skal løses undervejs. Men jeg har nu set, at Ikast Billard
Klub klarede opgaven til UG. At også de italienske
spillere deltog, var en appelsin i turbanen for os alle.

Til slut: stort tillykke til Ikast Billard Klub for organisering

International 5-Pins
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Kursuscentret smålandshavet blev invaderet af
aktive seniorer.

Smålandshavet arrangerede traditionen tro en uge fyldt
med aktiviteter for seniorer der er medlem af forbundet
3F.
Ud over bustur til sandskulpturfestival i hundested,
yoga, krocket og meget mere var der også en billard
turnering. Og lige som sidste år havde Næstved billard
klub sagt ja til at stå for lidt instruktion og selve
turneringsafviklingen. 11 seniorer havde tilmeldt sig
billardarrangementet og de var blandet både damer og
herre. Selvom der var præmier på højkant som var
sponsoreret af smålandshavet og forventning om fuld
koncentration, tog alle sig tid til at komme med
opmuntringer og gode råd. Men når chancen bød sig
blev der også serveret lidt høflige drillerier deltagerne
imellem. Og ud fra de mange latterudbrud kunne det
konstateres at de alle havde hygget sig gevaldigt.

Med venlig hilsen
Mick Jørgensen
Næstved billard klub

Artiklen er hentet på FIBIS hjemmeside

International 5-Pins Ikast
Giuseppe Consagno vince in Danimarca battendo in
finale Matteo Gualemi

Efter Mundialito i San José i Uruguay, tilfaldt en anden
prestigefyldt turnering Danmark. Turneringen i 5-Kegle.
Faktisk blev det afholdt i Ikast den 11.-15. August.
International 5-Kegle turneringen blev sponsoreret af
Danspin.

Der var mange deltagere fra hele Europa, blandt dem
også flere italienske spillere. Turneringen var præget at
højt niveau blandt spillerne.

Giuseppe Consagno vinder 3-1 over Matteo Gualemi i
finalen.
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DANSKE MESTERSKABER
DANMARKSMESTERSKAB 3 KAMP 2016-2017
KBK/BNV
Grøndalscentret
10-11 september 2016

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

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

Pool 9-Ball
Qatar
17 - 28. oktober 2016

Danske/Nordiske og Internationale Mesterskaber
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Planlagte møder og aktiviteter i 2016

Måned Dato Aktivitet Sted

September 10-11 DM 3 kamp KBK/BNV

November 24 DDBU bestyrelsesmøde Nyborg
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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 (mellem kl.10-12)
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
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

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 7 september 2016


