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Kære medlemmer i Den Danske Billard Union

Sommeren er ved at være over og en ny billardsæson står

for døren.

Billardklubberne landet over forbereder sig til aktivitet i

deres lokaler, og mange billardspillere glæder sig til at

komme i gang med turneringsspillet og ser frem til

hyggelig samvær i klublokalet omkring den fælles interesse

– billard.

I sommerperioden har danske spillere gjort sig godt

bemærket på den internationale billardscene, og det skal

jeg ikke undlade at gøre opmærksom på i denne leder.

Andreas Madsen, fra Herlev Pool IF, var meget tæt på at

blive Europamester i 9-‐ball Pool for juniorer, da han førte

EM finalen 7-‐6 og stod foran sejren.

Men i en tæt og intens afslutning, så måtte han se sig

besejret med 8-‐7.

Stort tillykke med den sølvmedalje, Andreas !

Lars Dunch, fra BK Grøndal, repræsenterede Danmark og

DDBU på fornem facon i New York i juli måned, da han og

flere andre danskere deltog i 3-‐bande turneringen

Verhoeven Open.

En turnering som Dick Jaspers vandt efter finalesejr over

Tayfun Tasdemir.

Lars Dunch fik undervejs i turneringen nogle gode skalpe

efter rigtig flot spil.

Godt gået, Lars !

I DDBU regi vil bestyrelsen i det kommende år arbejde

målrettet med strategiplan og med visioner for dansk

billard.

Strategiplan og visioner er lagt frem, og vi skal nu i gang

med direkte handlingsplaner, der kommer til at involvere

klubber og interessenter.

Det er mit håb som formand, at flere klubber landet over

vil gå ind i en aktiv dialog med DDBU omkring aktivitets-‐ og

turneringstiltag, således at synligheden omkring billard på

lokal og national plan bliver større.

Jeg vil i den kommende sæson besøge et antal klubber og

kraftcentre landet over, og jeg ser frem til samarbejdet og

til dialogen med jer i klubberne.

Sammen med udviklingskonsulenten har jeg planlagt nogle

klubbesøg, og andre fra DDBU organisationen vil ligeledes

være synlige med klubbesøg i vores regioner.

DDBU skal løbende udvikles og moderniseres, og DDBU

skal være en organisation i udvikling.

I DDBU vil vi løbende arbejde med og evaluere på

strategiske indsatsområder, og jeg er sikker på, at dette

organisationsarbejde vil styrke udviklingen af dansk billard

i år og i kommende år.

I 1995 havde DDBU 23.308 medlemmer ved en

medlemsregistrering, og vi har her 20 år efter et noget

andet tal for medlemsregistrering.

Vi skal indenfor en kort tidshorisont tilbage til et

medlemstal over de 10.000.

Det er et af mine opsatte pejlemærker og mål for

udviklingsarbejdet i DDBU.

I et historisk perspektiv voksede Den Danske Billard Union

i perioden fra 1993 til 1995 fra 13.000 til 23.000

medlemmer.

Den kan lade sig gøre, at få flere medlemmer over en
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kortere årrække og få lavet noget fornuftigt rekrutterings-‐

og fastholdelsesarbejde i klubberne.

Men det kræver bl.a. styring, struktur og system, og det

kræver et godt samspil imellem DDBUs bestyrelse,

medarbejdere og klubber.

For at DDBU skal kunne udvikle sig i den rigtige retning, så

må klubberne også være på banen og tage et medansvar.

Det være sig igennem f.eks. aktiviteter, dygtige spillere,

gode ledere, gode idéer, mødedeltagelse, fokus på

rekruttering og fastholdelse, åbent hus arrangementer,

klubudviklingstiltag, ved at være aktiv på

kommunikationsplatforme og ved at være lidt selvkritisk

og handleorienteret til moderniseringsbegrebet.

Det være sig igennem indlæg i vores DDBU Nyhedsbrev.

Som jeg gjorde opmærksom på ved Årsmødet, hvis vi skal

synliggøre billardsporten mere, så skal de enkelte klubber i

landet f.eks. gøre mere ud at opdatere deres

hjemmesider.

Vi har heldigvis flere klubber landet over med en flot

hjemmeside, men vi har mange klubber landet over som

ikke har en hjemmeside eller som har en hjemmeside der

ikke just kan siges at være opdateret.

Vi lever i et informations-‐ og kommunikationssamfund.

Ved ikke at have en hjemmeside eller ved at have en ikke

opdateret hjemmeside, så gør klubberne sig selv, og

DDBU, en bjørnetjeneste.

Det må kunne forbedres i de klubber jeg henviser til her.

Klubberne skal være opmærksomme på værdien i at have

en hjemmeside og på værdien i at have en opdateret

hjemmeside.

Klubberne skal være opmærksomme på, at en god

hjemmeside også er med til at skabe branding omkring
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billardsporten og omkring klubben/DDBU, samt kan

anvendes i et rekrutteringsperspektiv.

I et udviklingsperspektiv er kommunikation og information

vigtige elementer.

Det er mit håb, at vi fremadrettet ser mange billardfolk på

banen med konstruktive indlæg til DDBU Nyhedsbrev og til

DDBU Facebook, som et forum til udveksling af idéer,

informationer, meninger o.a.

Lad os fortsat i fællesskab udvikle DDBU Nyhedsbrev, så

det også fremover bliver et godt forum for dansk billard.

Held og lykke til medlemmerne, turneringsspillerne og

klubberne i DDBU -‐ med den kommende sæson !

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen

Formand for DDBU

Nyt fra kontoret

Fra tirsdag den 1. september vil Karsten Jørgensen være at

træffe på telefonen 43262083 fra kl. 12.00 til kl. 15.30.

Mailen kj@ddbu.dk er åben som sædvanlig.

Vi indfører denne faste telefontid for at Karsten kan få ro til

at udskrive turneringerne, besvare mails og samtidigt kunne

udføre de mange løbende programmeringsopgaver

der er tilknyttet hans funktion.

Man bedes undlade at kontakte Hanne Rasmussen i Brande
om turneringsspørgsmål der omhandler Region Øst.
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Sommerfest i Næstved billard klub med en sjælden
aktivitet.

Lørdag kl. 16.00 havde bestyrelsen inviterede sine
medlemmer og deres familier samt venner af billard
klubben til sommerfest med både god mad og bankospil.
Nogle af klubbens tidligere topspillere Per Gottfredsen,
søren Sørensen, Henrik Søndergaard og Kim Buch Madsen
havde takket ja til invitationen. De kunne sammen med de
andre deltagere starte med at kæmpe en brav kamp om
de mange sponsorpræmier som klubben havde skaffet til
bankospillet.

Indtægten for de solgte bankoplader går til bl.a at støtte
ungdomsarbejdet i klubben og klubbens spillere der
deltager i tours osv.

Straks efter bankospillet satte vi os til bords for at spise en
dejlig buffet.

Men formand Mick Jørgensen afbrød den livlige snak ved
at slå på glasset og fik alles opmærksomhed.
Formanden indledte med at takke for det flotte
fremmøde, og for at støtte bankospillet, således at vi
kunne indsamle penge til klubbens medlemmer.
Klubbens nye sponsorer Fuglsang auto og design blomster
blev præsenteret og det blev meddelt at man arbejder på
et par sponsorer mere.
Mick fortalte at for 20 år siden på klubbens 25 års
jubilæums dag udnævnte en håndfuld æresmedlemmer
for deres store indsats for at oprette Næstved billard klub
og for deres store daglige engagement som gjorde at rigtig
mange billard spillere havde en velfungerende klub.
Det er med sorg i hjertet aktiv i foråret måtte sige farvel til
et af de få æresmedlemmer eigil caspersen som er gået
bort. Klubben har sendt blomster til hans begravelse og
der er indrykket en nekrolog i avisen.
Eigil var en meget vellidt person blandt klubbens
medlemmer, men han blev altid modtaget med åbne arme
og godt humør når han kom rundt i landets billard klubber.
Æret været hans minde.

Mick fortalte forsamlingen at man i bestyrelsen havde
besluttet at udnævne to nye æresmedlemmer, og at man
skal sørge for at der ikke går så mange år mellem man
udnævner æresmedlemmer. For man skal sørge for at
anerkende de mennesker som gør en stor indsats for

klubben.
Og de to nye æresmedlemmer er Per Gottfredsen og Kim
Buch Madsen.

Begge to har igennem en årrække præget den danske elite
i keglebillard.

For nogle år siden blev klubbens tidligere elitespillere
Claus hansen præsenteret til et DM stævne som en del af
det tidligere legendariske Næstved hold i 80'erne og
90'erne, og det udtryk har jeg ikke hørt om nogle andre
hold. Så de spillere der var på holdet må have været helt
unikke. Og til dem der ikke kender Per og Kim kan jeg kort
beskrive nogle få af deres præstationer.
Kim var den første dansker der scorede 800 points i en
serie, og han toppede ranglister i den bedste række 5 år i
træk. Kim vandt det sjællandske mesterskab i keglebillard
9 år i træk.

Per var manden der sammen med Erling sørup fik brudt
Jørgen Koch og søren søgaards enorme dominans igennem
flere årtier. Per vandt et hav af danske individuelle
mesterskaber, nordiske mesterskaber samt
europamesterskaber. Per var den første spiller der
opnåede de imponerende 150 i gennemsnit for en hel
sæson.

Kim og Per var den farligste duo i dansk keglebillard
igennem mange år, og var hovedårsagen til at Næstved
vandt det ene holdmesterskab efter det andet. Begge
spillere har på fornemste vis bidraget til en masse positiv
omtale for Næstved billard klub. Og det er både pga. Deres
sportslige resultater og deres måde at være på som
mennesker. Begge spillere kan til enhver tid dukke op i et
billard lokale i Danmark og blive modtaget med smil og
imødekommenhed.
Så det er med meget stor ære at vi fra bestyrelsen kan
udnævne Per og Kim til æresmedlemmer af Næstved
billard klub.

Efter en rørende overrækkelse af blomster og diplomer gik
vi i gang med den gode mad. Og sommerfesten forsatte i
de næste mange timer med en masser historier fra de
gode gamle dage.

Bestyrelsen ser med glæde frem til næste års sommerfest,
hvor vi selvfølgelig håber på igen at se en masse glade

Nyt fra klubberne
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mennesker.

Nyt fra klubberne

Næstved billard klub fik en fornem invitation.
Feriecentret Smålandshavet i Karrebæksminde lagde lokaler
til et seniortræf for fagforeningen 3F`s senior afdeling, hvor
der bl.a. var arrangeret bustur til bakken hvor de skulle se
området der var bygget op som Korsbæk fra Danmarks
mest kendte tv serie "Matador", bankospil,
udendørsaktiviteter osv.

Forstander Lone Warburg ønskede at tilbyde sine gæster
nogle aktiviteter som de ikke har haft før, og derfor lå det
lige for at inviterer Næstved billard klub til at arrangerer en
billard turnering på deres flotte Søren Søgaard keglebord.
Mick Jørgensen fra Næstved billard klub mødte op med
billardkøer, kridt, puljeskemaer og godt humør. 10
eventyrlystne mænd havde tilmeldt sig turneringen og de
var klar til kamp fra start. De 10 mænd blev inddelt i 3
puljer hvor de spillede alle mod alle. de 8 bedste gik videre
til kvartfinaler mens de 2 sidste spillede en meget intens og
nervepirrende placeringskamp som blev vundet med blot 4
points.

Efter de 4 kvartfinaler stod de på dagen fire bedste og
heldigste spillere tilbage. Eigil, Frank, Ejner og Jørgen blev
hver især belønnet med en præmie som feriecentret havde
doneret. Eigil og Frank blev nr. 3 og 4. Og Ejner vandt
finalen knebent over en godt kæmpene Jørgen.
Så efter 3,5 times billard stod vi tilbage med en masse
kampe, en masse spydige kommentarer før, under og efter
næsten hvert eneste stød. Det var en helt igennem sjov og
dejlig eftermiddag og det er ikke sidste gang Næstved
billard klub takker ja til lignende aktiviteter i fremtiden. Og
tilbagemeldingen fra Lone Warburg har også været meget

meget positiv, og hun er overbevist om at de 10 mænd vil
tale længe om denne billard turnering, da de alle har rost
arrangementet til skyerne.

Mick havde medbragt 2 sæt billard baller, en
rengøringsbørste, blåkridt samt nogle gode råd til
vedligeholdelse af billardbordet. Og Mick tilbød at bistå
med hjælp og vejledning til når feriecentret skal have skiftet
klæde på billardbordet.
Og som tak for hjælpen har Lone Warburg sponsoreret 2
stk. gavekort til deres feriecenter til brug ved Næstved
billard klubs bankospil.

Med venlig hilsen
Mick Jørgensen
Formand
Næstved billard klub
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Nyt fra klubberne

BK Sorana og Næstved BK har udfordret hinanden på
udebane.
Årets Danmarks stafet i Herlufholmskoven ved Næstved
blev brugt som en opladning til den kommende sæson.
Sorana stillede med Frank Petersen, Christina rasmussen,
Asger Rasmussen og Casper Olsen. Og de skulle løbe om kap
mod Mick Jørgensen, Jeppe Kjølby, Jonas Søndergaard og
Kenneth Andersen fra Næstved i et stafet løb hvor hver
enkelt løber på skift skulle tilbagelægge 5 kilometer. Begge
hold havde supportere med som blev beordret til at heppe
med alt hvad de havde, da en stor del af løberne ikke
tidligere havde prøvet at løbe så langt før. Så det var vigtigt
med alt den hjælp man kunne få. Og der var mange
mennesker på pladsen som gjorde hele arrangementet til
en fest, og man kunne ikke undgå at få smilet frem, og
bevæge benene lidt hurtigere på de sidste 200 meter når
der stod så mange mennesker og heppede på alle løberne
når de kom ind over målstregen og skulle videregive
staetten til deres holdkammerater.
Alle 8 løbere gennemførte distancen med højt puls, hurtigt
åndedræt og godt humør.
Der var bred enighed blandt de 8 billard løbere om at vi
igen til næste år skulle deltage, og forhåbentligt med en
masse andre billard klubber, da det ville kunne give en
masse positiv reklame til billardsporten, men vigtigst af alt
en sjov oplevelse på tværs af klubberne.

Dødsfald

Eli Nielsen, Horsens’ bedste billardspiller i en
menneskealder,er død, blot tredage før sin 80 års
fødselsdag.

Dette skulle have været en omtale af Eli Nielsens 80 års
fødselsdag, men underen sammenkomst op til weekenden
fik han et ildebefindende.
Eli Nielsen gik ellers livet igennem uden alvorlig sygdom, og
han havde passet sit civile job i kaffebranchen uden
sygedage.

Også som billardspiller var han altid klar. Han havde spillet
billard siden drengeårene.
Eli Nielsen var en af Søren Søgaards lærenemme elever i
Vejle. Han var dansk mester første gang som 15-‐årig i C-‐
rækken.

I 1971, 1972 og 1973 var han individuel danmarksmester i
mesterrækken.

Dertil kommer adskillige danske mesterskaber for
hold, mens han spillede i Vejle sammen med legenden
Søren Søgaard.

I 1976 flyttede Eli Nielsen til Horsens som led i sit arbejde,
og han var førstemand på Horsens’ divisionshold i mange år
og Horsens’ældste divisionsspiller.

Han kunne ikke forestille sig et liv uden billard. Det var med
til at holde ham ung. Han spillede for sjov, men det var kun
sjovt, når han spillede for at vinde.

Han var også medlem af billardklubben Klub 10, hvor gamle
drenge mødtes om formiddagen og spillede så længe, de
havde lyst.

Eli Nielsen havde selv sin bedste sæson i 1990/91, da han
var i 50’erne. Her spillede han med et snit på 68.
I mange år spillede han sammen med sønnen Jan Nielsen på
Horsens Billard Klubs bedste hold.

Eli Nielsen var en gentleman og et fint menneske, som man
kun kunne have respekt for.

Det var et hårdt slag for ham, da han mistede sin kone, men
han brugte billardsporten til at give sit liv indhold sammen
med gode kammerater.

Af Tommy Poulsen
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Nyt fra klubberne

Klubmesterskaber i Osted Billard Klub

Der blev spillet 8-‐ball og noget af 10-‐ball lørdag

Resten af 10-‐ball og så til sidst 9-‐ball.

Vi mødtes alle sammen lørdag 12:30. Kampstart kl. 13.

Alle var glade og hyggede med hinanden begge dage. Men når

der blev spillet kampe var der høj intensitet :)

Der var lagt op til en masse kampe og lange dage. lørdag blev

den sidste runde sat i gang 20:30. Så det var nogle trætte

unger om aftenen. i Løbet af dagen var der fælles aftensmad

spisning, nogle forældre havde sørget for at lave hjemmelavet

boller i karry med ris og kartofler, mums der blev hygget.

Så blev der slappet af og hygget om aftenen og så sov vi alle i

klubben sammen :)

Søndag startede vi med morgenmad, hvor der igen var nogle

forældre der havde været tidligt oppe og lave friske boller.

kl. 10 med masser af kampe igen. alle var så klar på at spille :)

Vi spiste så også fælles frokost sammen og kl. 17 var vi færdige

med hele stævnet.

Helt fantastisk weekend med alle disse herlige unger. Der var

glæde, skuffelse og nogen der blev kede af det, lige som det

skulle være. Men alle havde nogle gode selv om resultaterne

måske ikke gik deres vej alle sammen.

Favoritten Jeppe Thyde 13 år, var på forhånd udråbt til at

skulle vinde alle tre discipliner.

Men han fik lov at arbejde meget hårdt for sine sejre. Han

spillede 16 kampe i hele weekenden, så han var max presset og

fysisk udmattede begge dage. Men han klarede det til UG, og

klarede frisag mange gange, han fik nogle nederlag, men på

vindersiden og måtte kæmpe sig tilbage hver gang.

Andreas Poulsen, var den der drillede Jeppe mest, han slog

ham et par gange og den ene af gangene i finalen i 9-‐ball.

Ida Rømer, som er en pige med bid i, hun træner ben hårdt og

var ved at slå Jeppe i taberkval 9-‐ball, hun brændte desværre

9'eren i sidste og afgørende sæt. Men hun har helt sikkert

en lovende fremtid i sig med pool.

Axel Keller som er den yngste deltager på kun 8 år (3-‐8 år

yngre end de andre deltagere) Men det kunne man slet ikke

se på hans spil, det var snare de andre der var nervøse mod

ham, men det er jo set før til Ungdomscuppen.

Men det var alligevel overraskende at han fik spillet sig frem

til to semifinaler i 8-‐ball og 9-‐ball hvor han var så tæt på at

slå Jeppe ud i 8-‐ball, de var ude på en ball hver tilbage og

8'eren. I 9-‐ball brændte Axel og Andreas 9'eren et par gange

før Andreas Poulsen fik sejren i hus. Så den lille knægt er

det helt sikkert ikke sidste gang vi ser ham komme så langt

eller hele vejen, han træner også en del og er med i et

udviklingsprojekt sammen med Jeppe og Ida.

Bliver meget spændende at følge de tre hen over de næste

par år.

Andreas Poulsen som vandt overraskende Osted Åben

januar 2015, var i alle tre finaler mod Jeppe, han måtte se

sig besejret i 8-‐ball og 10-‐ball mod Jeppe Thyde, men i 9-‐ball

løb han endelig med sejren over Jeppe Thyde. Helt

fantastisk præstation af ham :)

Resultater:

8-‐ball

1. Jeppe Thyde

2. Andreas Poulsen

3. Axel Keller

3. Magnus Boa

10-‐ball

1. Jeppe Thyde

2. Andreas Poulsen

3. Simon Andersen



3. Lukas Farran-‐Lee

9-‐ball

1. Andreas Poulsen

2. Jeppe Thyde

3. Axel Keller

3. Simon Andersen
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Nyt fra DDBU

Sølvmedalje til Andreas Madsen ved EM for juniorer

Efter en fantastisk spændende finale i 9-‐Ball ved EM for juniorer opnåede Andreas Madsen fra Herlev Pool IF en flot
sølvmedalje.
Men det kunne ligeså godt have været en medalje af guld. 7-‐8 blev slutresultatet efter at Andreas havde matchbold ved 7-‐6.

Bagud 1-‐4 derefter foran 6-‐5 i front med 7-‐6 hvor bal nr. 6 blev brændt i en forholdsvis oplagt position. I sidste sæt forsøgte
Andreas en kombination med bal 5 på bal 9 men den ramte desværre hulkanten. Alligevel stort tillykke med sølvet!

Nordisk Mesterskab i 3-‐Bande Carambole

DDBU arrangerer i samarbejde med de andre nordiske lande et Nordisk Mesterskab i 3-‐Bande.

Turneringen afvikles fra den 2 til 4. oktober i BK Grøndal og KBK/BNV.
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Planlagte møder og aktiviteter i 2015

Måned Dato Aktivitet Sted

September 12.-‐13. DM junior 8-‐ og 9-‐ball Herlev

17. DDBU bestyrelsesmøde Brøndby

19. DPT1000 -‐ Event 2 Frederiksberg

19. DPT250 - Event 1 Osted

Oktober 3. 2015 A-‐række Mesterskab Straight Pool Osted

10. 2015 Danmarks Mesterskab Straight Pool Århus

November 19. DDBU bestyrelsesmøde Odense
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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
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 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
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

BESTYRELSESMEDLEM POOL
Kasper Kristoffersen
E-‐Mail:kristoffersen1976@gmail.com


