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Nyhedsbrev fra DDBU 

Dansk billard har fået en europamester  

Årets spiller i dansk billard - Anders Henriksen, 
Nakskov Billard Klub er blevet Europamester i fri 
carambole U 17 

Anders vej til finalen kom ved 6 sejre og kun et neder-
lag. I finalen besejrede han den tyske spiller Simon 
Blondeel 

Dejligt for de klassiske discipliner i DK at vi igen spiller 
med i Europa. Mange fine tilkendegivelser får Anders 
fra de andre nationer. Og Anders spillestil får også tom-
melfingeren opad 

Det særlige ved Anders spillestil: 

 Udstråler dyb koncentration  og mental styrke 
 Omhyggelig i udførelsen af stødet 
 Teknisk meget dygtig 
 Et godt flow i hans spil – og dermed en god ryt-

me => det ser nemt ud når Anders spiller 
 Har er både en god starter og en suveræn af-

slutter – kæmper til det sidste 
 Laver store serier. Er meget sikker. 
 

DDBU har haft 4 spillere til EM for ungdom i Por-
toroz i Slovenien  
Her er deres resultater 
Silje Munk 
Disciplin  Placering 
8-ball   9  
9-ball   9 
10-ball   9 
 
Andreas Madsen 
Straight   17 
8-ball   5  
9-ball   9 
10-ball   17 
 
Mikey Krause 
8-ball   33  
9-ball   33 
10-ball   9 
 
Andreas Bønnelykke 
8-ball   33  
9-ball   33 
10-ball   33 
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Nekrolog  

Billard nekrolog om Henning Nielsen 1943 – 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henning Nielsen en af Damarks helt store koryfæer in-
den for keglebillard i mange år er uventet sovet stille 
ind torsdag den 7. august 2014. Henning blev 89 år.  
 
Henning havde en meget flot karriere som keglespiller. 
Han opnåede 70 års jubilæum i oktober 2013 som aktiv 
billardspiller, der blev fordelt i klubberne Grøndal, 
Brønshøj, KBK og Taastrup. Henning var aktiv lige til det 
sidste. Trænede således senest fredag den 1. august i 
Taastrup billardklub, hvor han også fortsat lavede seri-
er på over 100 point. 
 
Henning, som dermed sluttede sin lange karriere i Taa-
strup billardklub, var især kendt af hele Billard Danmark 
i perioden 1955 til medio 90’erne. I den periode var 
Henning landskendt for sit store talent og sine bedrifter 
i Grøndal, Brønshøj og KBK. Det var især for disse klub-
ber, at han i mange år dystede om de individuelle Kø-
benhavnske og Danske mesterskaber. Det var også i 
den periode, Henning dystede mod denne tids øvrige 
koryfæer som Jørgen Koch, Søren Søgaard, Kurt Chri-
stensen, Kaj Foldager, Gert Clement m.fl. 
 
Henning var i billardkredse kendt som en særdeles ro-
lig, meget velovervejet og dygtig teknisk keglespiller 
med et fantastisk flot kontrolleret tempospil i sine stød 
og oplæg. Henning opnåede at blive Københavnsme-
ster i 1972 med en sejr over Jørgen Koch i finalen, og 
med endnu en sejr i 1976 over Jørgen Koch blev han 
som den første Dansk Mester i karambolekegler. Dertil 
opnåede han et hav af placeringer i top 4 om både KM 
og DM, ligesom Henning huskes for 41 klubmesterska-

ber i sine 4 klubber. 
 
Henning huskes også som fast inventar på det udvalgte 
Københavnske hold, når stafetmatchen Købenavn – 
Provinsen var på programmet. Dertil kan Hennings kar-
riere tilføjes deltagelse på det Danske landshold i kegle-
billard med flere opgør mod det Svenske landshold. 
 
Endelig deltog Henning også med flotte placeringer i de 
Internationale mesterskaber i keglebillard om det Skan-
dinaviske mesterskab og Europamesterskabet. 
 
Ud over at være kendt som en dygtig billardspiller har 
Henning med sin lange flotte karriere bidraget til den 
generelle udvikling af keglebillard i Danmark. Det blev 
suppleret med diverse opvisningskampe rundt i landet, 
ligesom han også var aktiv med undervisning af unge og 
nye keglebillardspillere. 
 
Henning var med sin dygtighed og personlighed en me-
get populær person og sportsmand, som vil blive sav-
net. 
 
Ære være hans minde  
 
Uddrag fra Hennings blå bog: 
 
Navn : Henning Nielsen 
 
Født:  24. april 1925 på Nørrebro i  
  København 
 
Klubber: Grøndal, KBK, Brønshøj og Taastrup 
 
Bedrifter: 1  x DM i karambolekegler 
  1  x KM i keglebillard 
  1  x NM-bronze karambolekegler 
  41 x klubmester – har været klubme
  ster i alle sine klubber 
  Vinder af Cup Søgaard i kegler 
  Flere landkampe mod Sverige 
  Guld-, sølv- og bronzemedaljer for hold 
  i 1. division 
 
Største serie: 778 
 
Største snit: 333,33 (1000 point i 3 indgange) 
 
Sidste klub: Taastrup BK 
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Kære DDBU ved Bestyrelsen 
  
Jeg har med interesse læst den nye strategiplan og tan-
kerne omkring synlighed.  
  
Min baggrund er en ungdomstid i billardsporten fra 
1974-82 og en genoptaget karriere fra 2008-, først 3-4 
år i keglebillard og de seneste par sæsoner udelukken-
de i de klassiske discipliner. 
Jeg har fokuseret på de klassiske discipliner de senere 
år, fordi jeg her finder de mest dedikerede, motiverede 
og engagerede spillere i sporten – ligesom de kræven-
de tekniske discipliner og deres karakter af seriespil 
tiltaler mig. 
Vi er nogle få der de senere år har arrangeret trænings-
samlinger og turneringer udenfor DDBU’s regi med det 
formål at inspirere og højne interessen for disse disci-
pliner. 
  
I den forbindelse er det selvfølgelig rigtig ærgerligt at 
DDBU har en holdning til at de klassiske er ved at uddø 
som disciplin indenfor vores sport. Jeg mener tværti-
mod og fremhæver følgende: 
  
-I region Øst er der i år 73 tilmeldinger til individuelle 
mesterskaber i de klassiske discipliner mod 104 i 3-
bande og langt, langt færre i 5-kegle (12!!) og 3 i Bi-
athlon. Forholdet mellem tilmeldte i de nævnte discipli-
ner er det samme i region Vest. 
-Vi har netop kåret en ny EM i fri car ”small tables” , vel 
at mærke efter en målrettet indsats af både Anders 
Henriksen og hans træner gennem flere år Dan Nielsen. 
-Vi har et etableret, målrettet, fokuseret og veldoku-
menteret træningsarbejde gennem flere år i de klassi-
ske discipliner understøttet af dansk billards mest vin-
dende spiller nogensinde og samtidig klart bedste træ-
ner og coach. 
-Vi har en tradition nogle år tilbage for meget, meget 
fine resultater også internationalt i de klassiske discipli-
ner. 
-De klassiske discipliner anses generelt for at være 
”basen” indenfor billarden, både hvad angår teknik og 
spilopbygning, rigtig mange europæiske topspillere i 3-
bande har en baggrund i de klassiske discipliner. 
-DDBU’s nye strategiplan vil man udvikle turneringsud-
bud og –former. Præcis på dette punkt har vi i de klassi-
ske arbejdet praktisk og målrettet de sidste par år 
udenfor DDBU-regi, så her findes erfaringer allerede. 
  

Så hvad ligger der nærmere af analyser og dokumenta-
tion når DDBU erklærer de klassiske discipliner for nær-
mest uddøde? Når vi ser på tallene ovenfor skal vi så 
erklære 5-kegle og biathlon for stendøde?  
Er det blot et øjebliksbillede fra DDBU’s side (og hvor-
når er det så fra?) og manglende vilje/evne til at se 
hvad der rører sig rundt omkring blandt spillerne eller 
er det blot manglende vilje til at satse på disse discipli-
ner grundet manglende viden? 
Bør strategien og den udmærkede tanke omkring syn-
lighed ikke gå på HVORDAN synliggør vi HELE vores 
sport, og ikke hvilke vi skal satse på fremfor andre. 
  
Mvh 
Tom Pietraszek 
KBK/BNV 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Indlæg 
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 Pool og snooker 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Søren Søgaard A/S bag pool-events i de største 
storcentre i Danmark 
 
I et forsøg på at udbrede sporten og skabe større inte-
resse for pool i Danmark har Søren Søgaard A/S arran-
geret 3 poolevents i de 3 største storcentre i Danmark 
– Kolding Storcenter i Kolding, Rosengårdscentret i 
Odense & Fields i København. 
Der vil blive opstillet et Søgaard poolbillard i centrene, 
hvor det vil være muligt at udfordre én af Danmark 
bedste poolspillere og vinde præmier. 
  
De lokale klubber – BK Frem i Kolding, Bristol BK i 
Odense og Herlev Poolclub vil ligeledes være repræsen-
teret i håb om at hverve nye medlemmer iblandt de 
interesserede besøgende.  

 Alene i Kolding Storcenter forventes det at der kom-
mer 60.000-70.000 besøgende over weekenden. 
  
Datoerne for pool-events er: 
20/9 – Rosengårdscentret i Odense kl. 11-16. 
3-5/10 - Kolding Storcenter i Kolding kl. 11-16. 
25/10 – Fields i København kl. 10-16. 
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Pool og snooker 
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 Nyt fra klubberne 

Reserver allerede nu 
 

Kr. Himmelfarts stævne i Asaa Billard klub 
 
 

Spilles fra den 14. til 16. maj 2015 
Som noget nyt vil der søndag  

formiddag blive mulighed for at  
tilmelde sig to kurser. 
Program og nærmere  

information  
udsendes senere 

Reserver allerede nu 
 

Damernes Dag 
 

Den 18. til 19. april 2015 
 

En billarddag for damer 
Instruktion 

Hygge 
God mad 

m.m 
Tag en veninde med 

 
Program og invitation  

udsendes senere 

De klubber som har fået udført klædeskift af Søren Søgaard 

A/S i maj & juni har deltaget i lodtrækning om 1 stk. gratis 

klædeskift. 

Vinderne er nu udtrukket og det blev: 

  

Lemvig BK 

Nr. Snede BK 

Gersagerparken BK 

Nordbornholms BK 

  

Tillykke til de heldige vindere  
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 Nyt fra klubberne 
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Frivillighedstjek.dk:  
Værktøjskassen til de idrætsfrivil-
lige 
 
’Afklar roller og opgaver’ og ’Lav en årsplan’. Så-
dan lyder tre ud af 27 værktøjer, som DIF har lavet 
til de ca. 340.000 DIF-frivillige. 
 
 
 
Hvis du er frivillig træner eller leder i en idrætsforening 
og endnu ikke har været et smut forbi Frivilligheds-
tjek.dk, så bør du fluks gøre som mere end 15.000 frivil-
lige allerede har gjort - klik dig ind og lad dig inspirere. 
Frivillighedstjek.dk bugner af konkrete værktøjer, der 
gør livet lettere som frivillig i en idrætsforening. 
 

Du finder fx skabeloner til, hvordan du laver en dom-
merplan, hvordan foreningens opgaver deles ud på fle-
re hænder, og hvordan du bedst kickstarter nye aktivi-
teter. Du kan også tage foreningstesten, som viser, 
hvor god idrætsforeningen er til frivillighed. Resultatet 
af testen giver dig både anbefalinger til, hvordan din 
idrætsforening bliver bedre til at rekruttere og fasthol-
de frivillige samt konkrete værktøjer, som foreningen 
kan benytte. 
 

Tjek sitet: www.frivillighedstjek.dk  

Nyhedsbrev fra DDBU  

 Nyt fra DIF/DDBU 

Turnerings Programmet 
UPDATE 

 
Som vi fortalte sidste sæson ville vi være online i denne 
sæson. 
Der har i den forbindelse været nogle tekniske udfor-
dringer, som ikke var forudset. 
 
HOLDSKEMA: 
Vi er nu ved at lægge sidste hånd på online skemaet til 
hold turneringer, i den forbindelse har vi kontaktet 
nogle klubber både Øst & Vest som er villige til at delta-
ge i et pilot projekt så overgangen kan blive så blød 
som mulig for alle. 
Vi forventer at pilot projektet vil være afsluttet d. 15-11
-2014 hvorefter alle vil få adgang til det nye skema. 
 
INDIVIDUELT SKEMA: 
Sideløbende med udviklingen at holdskemaet arbejder 
vi på at færdiggøre skemaet til individuelle turneringer, 
her er der dog nogle yderligere udfordringer som gør at 
vi først forventer at det vil være klart til den næstkom-
mende sæson. Vores mål er dog at vi kan søsætte det i 
en testfase sidst i denne sæson. 
 
MÅL: 
Hele ideen med dette er jo som tidligere nævnt at gøre 
det lettere for alle. 
 
I DAG: 
Alle klubber skal opdatere lokale database filer L for at 
det virker. 
Hvis dette ikke er gjort giver det ofte en del  frustratio-
ner i det øjeblik modstanderne er ankommet og disse 
ikke fremkommer med det samme 
 
FREMTID: 
Alt kører online. Alle kan stole på de informationer som 
kommer på skærmen, da de er realtime. 
feks. Hvis en spiller ikke dukker op efter at man har ind-
tastet hans licens nummer, så er det fordi han/hun ikke 
er spilleberettiget (Manglende  

http://www.frivillighedstjek.dk
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Måned: Dato   Aktivitet     Sted 
 
September 12   DDBU bestyrelsesmøde    Brøndby 
  12   Turneringsudvalgsmøde    Brøndby 

Planlagte møder og aktiviteter i 2014  

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

Deadline den 20. i hver måned 
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FORMAND 
Henning Schultz 
Telefon: 22709713  
E-mail: henningbayschultz@hotmail.com 
  
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 
Henrik Andersson 
Telefon: + 45 51958250 
E-mail: ht.andersson@live.dk 
 
MEDLEM AF BESTYRELSEN 
Tina Hjort Hansen 
Telefon:  
E-mail: trille.hjort@hotmail.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  


