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Ny nordisk mester i 3-bande.

Lars Dunch fra BK Grøndal er ny Nordisk Mester i 3-
bande carambole.

Lars vandt i finalen 40-17 over Brian Knudsen.

Medaljefordelingen:
1. Lars Dunch
2. Brian Knudsen
3. David Pennör
4. Tonny Carlsen

Mickey Krause vinder Inkpro Dansk Pool
Tour afdeling 3

Efter en god lang dag med et mega stærkt felt, stod
Rene Bak og Mickey Krause i finalen.
Her vandt ungdommen over erfaringen med 7-1.

Daniel kandi vinder Danish Tour
Championship

Daniel Kandi fra ABK 31 vinder finalen over Daniel
Jallov fra Frederiksberh BK med 2 - 0

Lasse Petersen, Frederiksberg BK og Henrik Gulbæk
Laursen, ABK 31 bliver nr. 3

Kim Henriksen vinder 2. afdeling af 5 kegle
Touren

Kim Henriksen BK Højen vinder 2. afdeling af 5 kegle
touren foran Erling Sjørup ABK 31 og Thomas
Slkrøder BK Nyborg og Torben Mathiesen BK Fluen.

Turneringen blev afviklet i Ikast Billard Klub
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DDBU udtager Lars Dunch til VM i 3-bande

DDBU UK har besluttet, at vi sender Lars Dunch til
VM i 3-bande i Frankrig.
DDBU har udtaget Thomas Andersen fra Varde BK,
som 1. reserve til VM.
Lars Dunch har netop vundet sin første større titel,
da han i weekenden i København på overbevisende
facon, og ved en finalesejr over Brian Knudsen på
40-17 i 21 indgange, vandt NM i 3-bande.
Lars Dunch vandt også for nyligt 3-bande touren i
Grøndal, og er således back to back
turneringsvinder.
I billard Danmark er Lars Dunch kendt som en
træningsnarkoman, og kendt som en dedikeret
spiller til billard sporten.
Han er også kendt som en spiller, der gerne vil
viderebringe sin viden og sine erfaringer fra
billardspillet, til andre billardspillere.
At træning og træningsflid kan give positive
resultater på billardbordet, igennem gode resultater
og høje gennemsnit, det er Lars Dunch et tydeligt
eksempel på.
DDBU ønsker Lars Dunch tillykke med VM
udtagelsen, samt tillykke med NM titlen.
Vi ser frem til at se Lars Dunch i action ved VM.
Med venlig hilsen
Flemming Busk Knudsen
Formand for Den Danske Billard Union

Nordic 3-Cushion Championship 2016

Den Danske Billard Union var for anden gang inden
for 2 år, vært for NM i 3-bande. Vi er også værter i
2017.

Sportsligt forløb det fint, da vi igen i år havde en ren
dansk finale med de to Grøndal spillere, Brian
Knudsen og Lars Dunch. Ærgerligt for den gode
Knudsen, så blev han lige som i 2015, hvor han
tabte knebent til Brian Zola Hansen - runner up i
2016 udgaven.

NM finalen var en klar affære til fordel for Lars
Dunch, da han vandt med 40-17 i 21 indgange.
Kære Brian, tredje gang er måske lykkens gang for
dig i 2017. Håber at se dig igen i 2017 udgaven, og
klasse fornægter sig ikke.

Brian Knudsen udviste fin sportsmanship i NM
finalen ved 2 tilfælde, som blev modtaget med
klapsalver fra de fremmødte tilskuere.
Godt gået, Brian.

Tonny Carlsen blev nr. 3 i turneringen, og spillede
med det højeste totalsnit for turneringen. Tonny
spillede også med det højeste snit i en enkelt kamp,
nemlig 2,142.
Tonny manglede noget tur i den, da de afgørende
kamp skulle spilles. Både i kvartfinalen og i
semifinalen, var balplaceringerne ofte vanskelige
for Carlsen.

BK Grøndal viste klassen med 3 spillere blandt
medaljetagerne, og hatten af for det. Godt at vi har
så gode spillere i BK Grøndal.

Lars Dunch blev en fortjent vinder af NM, efter både
flot og stabilt spil. Alle kampene blev vundet, og
Lars Dunch vandt sin første større titel. Tillykke Lars,
og godt gået !

David Pennør fra Sverige tabte semifinalen til Lars
Dunch og blev sammen med Tonny Carlsen nr. 3 i
NM. David Pennør overraskede ved at vinde over



Brian Zola Hansen i kvartfinalen, men han havde
ingen chancer imod en velspillende Lars Dunch i
semifinalen.
Men flot David, med medaljen til dig og til svensk
billard.
Håber at se dig, og de øvrige gode svenskere, til
næste års udgave af NM.

Tak til Kim Bengtsson og til Thomas Holmehøj, for at
stille op til direkte interview til radioen. Nu var det
kun Kim Bengtsson der var på, da der opstod
tekniske problemer med live transmissionen, og han
gjorde det rigtigt fint. Men tak alligevel, Thomas,
fordi du var frisk på radio interview. Det kræver lidt
mod, at være med på det.

Tak til alle spillerne for godt spil og god opførsel alle
dagene. Særlig tak til de udenlandske deltagere fra
Sverige, Norge og Finland, for jeres deltagelse og
engagement i set uppet til NM. Vi håber, at se jer
tilbage i 2017.

Tak til dommerne: Christian Andersen, Anders
Dansbo, Jimmy Nielsen, Jacob Gjedde, Michael B.
Nielsen, Jan Henry Nielsen, Henrik Jeppsson,
Thomas Holmehøj, Bruno Arndt.

Tak til Michael B. Nielsen og Jan Bemmann for en
god turneringsledelse, og for et godt engagement
ved stævnet.

Tak til Kirsten Jensen for dit store arbejde ved NM
stævnet.

Tak til vores sponsorer til NM stævnet: Simonis,
Søren Søgaard A/S og Sehard.

Tak til Kent Erichsen, Erik Søndergaard og Christian
Andersen for live streaming til NM.

Tak til Michael Hansen for hans fortræffelige
arbejde med video produktion af kampe fra NM
stævnet.
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Tak til de fremmødte tilskuere til NM ugen.

Tak til KBK/BNV for værtskabet til Nordic
Championship.

Vel mødt til Nordic Championship i 3-bande i 2017 !

På vegne af DDBU.

Flemming Busk Knudsen
Formand for Den Danske Billard Union
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Flere medlemmer til DDBU

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



Junior-Cup i Viborg BC
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Lørdag, den 1. oktober 2016 med start kl. 10.00 var
Viborg Billard Club (VBC) arrangør af den første Junior-
Cup under Den Danske Billard Union (DDBU) i denne
sæson af i alt otte. VBC har de senere år været vært for
flere Ladies-Cup ‘er og senest var det Danmarks
Mesterskaberne i keglebillard for kvinder og mænd, som
foregik i april måned, men det var første gang, at
klubben skulle stå for en Junior-Cup.

Desværre har DDBU også i denne sæson valgt at afholde
Ungdoms-/Junior-Cup ‘er samtidigt henholdsvis øst og
vest for Storebælt, så kun 14 unge mennesker - 2 piger
og 14 drenge i alderen 11-17 år - var tilmeldt til stævnet.
Ved 9-tiden begyndte deltagerne, forældre og ledere at
dukke op. De kunne sætte sig til et veldækket
morgenbord, som dog de voksne benyttede sig mest af.
De unge var nemlig meget ivrige efter at komme i gang.

Susanne M. Vennersdorf, som på selv samme dato for 36
år siden startede som billardspiller og igennem to årtiers
bestyrelses arbejde (turneringsleder i Sindal og Taars)
har stået i spidsen for et utal af stævner, havde også
denne gang "støbt kuglerne" til stævnet sammen med
VBCs turneringsleder, Heine F. Jensen.
I sin velkomsttale udtrykte hun bl.a. stor glæde ved at se
de unge mennesker, for det er ikke sædvane i
VBC, hvor hovedparten af de godt 100 medlemmer
hører til Oldboys kategorien. Klubben har desværre pt.
slet ingen ungdomsmedlemmer!

De 14 unge deltagere var opdelt i 3 puljer, hvor nr. 1 og
2 plus de to bedste 3'ere ville gå videre til kvartfinalerne.

Hver pulje havde fået tildelt sit eget bord, hvor de skulle
skiftes til at spille og være dommere for hinanden jvf. en
udarbejdet spilleplan. Som altid blev alle præsenteret
ved navns nævnelse, hvor de fik en lille gave fra Viborg
Billard Club: en multifunktionel pen (pegepind (laser),
touchpen, lygte og kuglepen). Så kunne de e-n-d-e-l-i-g
komme i gang med at spille :D Efter tre timers spil var
det tid for en lille pause, hvor alle kunne sætte tænderne
i en pizza efter eget valg fra Frankie's Pizza House, som
havde været så flink at tænde op i ovnene og lave
pizzaer til stævnet, selvom de normalt først åbner kl.
16.00.

Ved 15-tiden var puljespillet færdigt, og de 8
kvartfinalister var fundet. Her blev der på baggrund af
det indledende puljespil uddelt to spurtpræmier i form
af bluetooth højtalere sponseret af Jydsk Billard

Montering i Hammel til Marco Ritter Usai fra Ikast og
Julie Høgh fra BK Fluen (Århus) for henholdsvis bedste
totale gennemsnit (158,44 %) og højeste serie (20 point)
i forhold til deres tilmeldte gennemsnit.
Oskar Åberg fra Horsens fik en trøstepræmie (klud til
hænderne fra Søren Søgaard A/S), da han som den
eneste ikke havde vundet nogle kampe - tabte en kamp
med 2 point og med 4 point.
Efter kvartfinalerne stod det klart, at Lukas Mortensen
fra BK Fluen skulle møde Cian Henningsen fra Bristol
Odense i den ene semifinale, mens Andres Høgh,
ligeledes BK Fluen skulle møde Marco Ritter Usai fra
Ikast i den anden.
Kampen mellem Lukas og Cian bølgede frem og tilbage.
Lukas brændte, da han manglede fire point.
Cian manglede 24, men fik kun scoret 20 point, hvorefter
Lukas lukkede kampen. En tæt affære! Andreas vandt til
gengæld stort over Marco. Dermed var det lokalopgør
om 1.-2. pladsen, hvor Lukas ikke kunne følge med
Andreas, der vandt med stor margin. I kampen om 3.-4.
pladsen vandt Marco i overlegen stil.

SLUTSTILLING:
1. Andreas Høgh, BK Fluen (Århus)
2. Lukas Mortensen, BK Fluen (Århus)
3. Marco Ritter Usai, Ikast
4. Cian Henningsen, Bristol Odense

Der var flotte pokaler til alle fire fra Den Danske Billard
Union. Susanne M. Vennersdorf kunne sluttelig takke
alle for en hyggelig dag, ligesom hun - næsten - lovede,
at Viborg Billard Club også ville lægge en
billet ind på en Junior-Cup i sæsonen 2017/18 :-) (I første
omgang skal VBC også være vært for Regionsfinalen i
Junior-Cup i april 2017.)

VIBORG BILLARD CLUB
Susanne M. Vennersdorf



Junior Pool Serie
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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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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

Oktober 15 DPT 250 8-ball ABK 31
22 3-bande Tour Bristol
23 Ungdomscup 1snooker Bristol
29 DPT 1000 10-ball Osted
29 Grand Prix 2 snooker Copenhagen P & SH

November 5 5 kegle Tour CCB
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
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