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N Y T  F R A  D D B U  O G  K L U B B E R N E  

Nyhedsbrev fra DDBU 

Indlæg vedr. skolereformen 

Analyse af mulighederne og udfordringerne for 
samarbejde imellem folkeskoler, fritidsordninger 
og billardklubber, henset til den nye folkeskolelov 
og den åbne skole. 
Hvordan kan man i DDBU regi udnytte den nye 
folkeskolelov til medlemsrekruttering og til orga-
nisationsudvikling, set i forhold til både klubber-
nes og unionens behov/muligheder ?  
 
Billard på skoleskemaet ? 
 
Efter at have deltaget i en række skole- og temamøder i 
det københavnske område henover foråret 2014, så vil 
jeg gerne byde ind med et input til DDBU/klubberne 
om, hvilke muligheder der kan være for samarbejde 
imellem folkeskoler, fritidsordninger og billardklubber, 
set i relief af den nye folkeskolelov og implementerin-
gen af den i de kommende år. 
For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbyg-
ning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradig-
meskifte. 
Forstået på den måde, at samfundet skal mere ind i 
skolen og skolen skal mere ud i samfundet. 
Folkeskolereformen er dybest set en læringsreform, 
hvor der sættes fokus på børnenes læring gennem me-
re praktiske og varierede læringsformer. 
Fra politisk side ønsker man at signalere med folkesko-
lereformen, at folkeskolen skal blive endnu bedre og 
den skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de 
kan. 
 
Reformen sætter fokus på stat, marked og civilsam-
fund, og det er her relevansen og nye praksis mulighe-
der opstår for DDBU/klubber. 
 
Det vil jeg efterfølgende prøve at redegøre for i analy-
sen. 
                                                                                                                
Alene det at reformen lægger op til en længere og me-

re varieret skoledag, hvor der er to former for undervis-
ning: Fagopdelt og understøttende undervisning, det 
betyder i praksis, at der er mulighed for et tættere sam-
arbejde med den enkelte skoles omkringliggende sam-
fund, herunder foreninger som billardklubber. 
 
Billardklubber kan være en oplagt samarbejdspartner, 
når f.eks. idrætslærere er på udkig efter inspiration og 
samarbejdspartnere til undervisning, nye valgmulighe-
der for eller undervisningstilbud til deres elever i et 
kommende skoleår. 
Men det samme kunne også gælde for f.eks. matema-
tiklærere, og lærere som arbejde med digital dannelse, 
idet der kan laves gode film- og medieprojekter i en 
billardklub. 
 
Billardklubberne har en stor fordel i denne konkrete 
sammenhæng: 
Alle kan være med til at spille billard ! 
 
Kigger vi på billardspillet, så kræver det som udgangs-
punkt ingen særlige forudsætninger eller at man inve-
stere i dyrt, smart og personligt træningsudstyr. 
 
Hvad er der af muligheder, argumenter og gode grunde 
for, at skoler/lærere kan sætte billard på skoleskemaet, 
efter min opfattelse ? 
 
 Bevægelse er et af nøgleordene i den nye skole-

reform, da eleverne skal tilbydes mere bevægel-
se og motion i skolen.                                             
Her kan billard/klubberne tilbyde en mulig styr-
kelse af elevernes kropskompetence igennem: 
motoriktræning, koordination, balance og bevæ-
gelse. 

 
 Trivsel og læring er nogle andre af nøgleordene i 

den nye skolereform.                                                                                      
Her kan billard/klubberne tilbyde via elevernes 
indsigt i en billardklub, indsigt i foreningslivet og i 
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det hele taget indsigt i et aktivt foreningsliv. Man 
behøver ikke være den store psykolog for at vide, 
at børn og skolelever der har trivsel via deltagel-
se i et aktivt foreningsliv, f.eks. via et engage-
ment og en glæde ved billardspillet/medlemskab 
i en billardklub, de kan overfører denne trivsel til 
deres læringssituation i folkeskolen. 

 
 Billard skal vi også se som en meget velegnet 

aktivitet i forhold til opfyldelsen af de faglige mål 
for idrætsfaget i folkeskolen, eller som et supple-
ment til den øvrige undervisning, som et anderle-
des tilbud til eleverne, som en aktivitet til tema-
dage, et spændende turneringstilbud til skoler og 
fritidstilbud o.lign. 

 
 Billard som aktivitet og som undervisningstilbud i 

folkeskolen, er faktisk en unik mulighed for, at 
dels bringe folkeskole og billardklub tættere på 
hinanden, og dels at introducere billardspillets 
muligheder for kommende generationer, samt 
rekruttere fremtidens billardspillere og billardta-
lenter 

 Billard har absolut en stor tiltrækningskraft på 
børn og unge.                                                   
Det kan vi se på fritidshjem, SFO ordninger, fri-
tidsklubber og på vores unge medlemmer i bil-
lardklubberne landet over.                                      
Vi skal blive bedre til at sælge og profilere billard-
spillet, og det kan vi bl.a. gøre via et organisato-
risk bevidst arbejde omkring folkeskolereformen, 
og ved at have billardklubber medinvolveret. Vi 
skal have signaleret til skoler, skolelærere og an-
dre, at billard og billardspillet kan være en fanta-
stisk oplevelse for et ungt menneske.                      
I billard kan man bl.a. opleve sjove stød, opleve 
kreative løsninger, opleve et godt kammeratskab 
og prøve flere forskellige spil.                                                                                    
Børn og unge kan bevæge sig rundt om et bord 
med nogle billardkugler, og på en måde som ad-
skiller sig væsentligt fra fodbold, håndbold og 
trampolinspring, og som giver mening, lyst og er 
sjovt for den enkelte elev ! 

 
 Billard er både for børn, unge, voksne, bredde og 

elite, og i billardklubberne landet over kan vi, 
hvis vi vil og evner, medvirke til at sikre børn og 
unge trivsel, sociale kompetencer, læring, udvik-
ling, rummelighed og personlig anerkendelse. 

 Vi kan tilbyde i klubberne i DDBU, hvis klubberne 
vil og er i stand til at få dette organiseret, at der 
er motiverede og engagerede voksne/
instruktører tilstede i klublokalet, som kan hjæl-
pe med spil, stød, instruktion og hjælpe eleverne 
sammen med lærer/lærere. 

 
 Vi kan tilbyde i klubberne i DDBU, hvis klubberne 

vil og er i stand til at få dette organiseret, at vi 
kan skrue et særligt tilbud sammen til folkesko-
ler/lærere, set i relation til de ønsker, muligheder 
og forventninger, som den enkelte skole og lærer 
måtte have.                                                          
I praksis kunne dette f.eks. betyde, at jeg som 
klubformand for KBK/BNV skrev rundt til skolele-
derne/idrætslærerne/matematiklærerne til mine 
nærmeste skoler i lokalområdet ved Grøndals 
Multicenter (Rødkilde Skole, Grøndalsvænge Sko-
le og Bellahøj Skole), at vi havde udarbejdet et 
samarbejdskoncept med muligheder for begge 
parter, der enten kunne være gratis for skolen 
eller havde nogle økonomiske udgifter forbundet 
med det til skolen, og indbød dem til et samar-
bejde omkring billard på skoleskemaet. 

 
 De enkelte klubber som ser rekrutteringsmulig-

heder i skolereformen, de kunne lave foldere, 
handleplaner og katalogmateriale til skole- og 
fritidssamarbejdspartnere, og de kunne indhente 
inspirations- og katalogmateriale til dette på 
kommuners hjemmesider. 

                                                                                                                  
 I samarbejdet med en konkret skole, så kunne 

man indgå i samarbejdsprojekter med skolen, 
enten i et muligt temaforløb, som et led i under-
støttende undervisning eller som et skræddersy-
et forløb til en gruppe elever.                                       
Det kræver nok, at man får lavet nogle aftaler 
omkring roller og ansvarsfordeling i dialogen 
med skolen/lærerne, og at man finder sammen 
til en samarbejdsversion, som passer til behov, 
ønsker og økonomi. 

 
Der er masser af muligheder for medlemsrekruttering 
og for en øget profilering af dansk billard, DDBU og de 
enkelte klubber, hvis man tør tage nogle initiativer, tør 
tage ansvar for idéudveksling af konkrete tiltag og hvis 
man har en sund organisatorisk bevidsthed omkring 
muligheder og udfordringerne ved implementeringen 
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og i landets mange billardklubber. 
 
Med venlig hilsen 
 
Flemming Busk Knudsen 
Formand for Billardklubben KBK/BNV 

af den nye folkeskolereform. 
Udfordringen i mulighederne omkring skolereformen, 
den er både på DDBU ledelsesniveau og ude i de enkel-
te klubber landet, hvordan man griber det an og hvor-
dan man ser mulighederne frem for problemerne. 
Udfordringen består ligeledes i at få involveret klubber 
og klubmedlemmer i mulige initiativer og organisatori-
ske udfordringer til et skolesamarbejde. 
Udfordringen består ligeledes i, at klubberne rundt om-
kring i landet er meget forskelligt organiseret, og givet 
ser meget forskelligt på, hvor de er henne med visioner 
og mål for klubben, og hvad de kan og hvad de vil være 
med til. 
Man kunne f.eks. nedsætte et ad hoc udvalg i DDBU 
med gode organisatoriske og ledelsesmæssige kræfter, 
som havde til opgave at komme med input til udarbej-
delse af et katalog-, tilbuds- og handleplansforslag til 
klubber og skoler, fordi der nok er brug for vidensdeling 
af konceptudvikling og inspirationsmateriale til klubber-
ne i DDBU. 
                                                                                                                    
Når jeg nu sender denne analyse og dette debatindlæg 
til DDBU, så skal det ses i lyset af begreberne åbenhed, 
dialog og engagement, samt fordi jeg mener, at man 
bliver nødt til at tage mulighederne og udfordringerne 
ved den nye folkeskolereform op til refleksion, til over-
vejelse og til idéudveksling. 
Den nye hverdag med folkeskolereformen fra 1. august 
2014 og ønsket om et fagligt løft i skolen betyder, at 
der sker et skifte fra undervisningsmål til læringsmål. 
D.v.s. at læringsmål er tilpasset den enkelte elev og 
gruppens faglige, kognitive, praktiske og personlige for-
udsætninger. 
Det betyder, at arbejdet med læringsfokus også om-
handler varierede læringsformer. 
 
Billardklubber kan sagtens byde ind i relief til dette, 
samt til andre forhold som tidligere er beskrevet i min 
analyse. 
Billardklubber og DDBU kan få gavn af den nye folke-
skolereform, hvis vi tør byde ind med initiativer og hvis 
vi tør åbne døren for et samarbejde med skolen ude i 
samfundet. 
 
DDBU skriver ofte i nyhedsbreve og i informationsma-
teriale, at man mangler debatindlæg og konstruktive 
inputs fra medlemsskaren i DDBU. 
Her har I så et længere indlæg fra mig, som jeg håber 
kan medvirke til debat, dialog og til refleksion i DDBU, 

Kære Tom 
Herved vores svar på dit indlæg i Nyhedsbrev 7 
At hævde at de små spil er på kanten til at uddø er må-
ske en overdrivelse. Blot må konstateres at DM i Cadre 
47-2 kunne samle 4 deltagere – i Fri Carambole 6 og i 1-
Bande 5.  
UMB har afskaffet VM idet de små spil kun udøves i 
Europa i CEB’s område hvorfor der stadig udskrives EM. 
At DDBU negligerer disciplinerne er dog ikke korrekt. Vi 
anerkender fuldstændigt vigtigheden i at bevare spille-
ne. Som du ganske rigtigt skriver i dit indlæg er discipli-
nerne grundlag for både keglebillard og Carambole. På 
breddesiden er interessen for 1-Bande og Fri Carambo-
le rimelig konstant hvorimod vi ikke finder grundlag for 
at udskrive Cadre spillene under eliteniveau. 
Men uden jer ildsjæle – Dig selv og Dan Nielsen havde 
vi nok ikke fået en Europamester – og så ovenikøbet en 
ungdomsspiller. Forhåbentlig vil Anders Henriksens me-
sterskab kunne tiltrække flere unge til at spille de små 
spil i fremtiden.  
DDBU støtter jeres aktiviteter i det omfang det kan lade 
sig gøre og det vil vi også gøre i frem over.  
 
Med sportslig hilsen 

p.b.v. 

 

Jan Bemmann 

General Sekretær DDBU 

 

Svar til Tom på indlæg i  
Nyhedsbrev 7 
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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 

Tirsdag d. 14-10-2014 og onsdag d. 15-10-2014 afhol-
der Næstved billard klub i samarbejde med DDBU og 
Billardfyn.dk en 2-dages billard camp for unge under 
21 år. 
 
Der er mødetid tirsdag kl. 10.00 i Næstved billard klub 
Helgesvej 36, 4160 Herlufmagle. Der overnattes i Her-
lufmaglehallen 500 meter fra billard klubben.  
Billard campen slutter onsdag kl. 15.00. 
 
Der vil på de 2 dage blive afviklet turneringer og givet 
instruktion målrettet den enkelte spillers niveau. Tirs-
dag eftermiddag har vi lejet en af hallerne hvor vi skal 
overnatte, og der vil blive spillet fodbold, badminton 
og hvad de unge ellers har lyst til. Der vil også blive 
lavet lidt sjov ved billardbordene hvis tiden tillader det. 
Der vil være lidt præmier i turneringerne, og det er 
gratis at deltage, da DDBU og Billardfyn.dk har ydet et 
økonomisk bidrag.  
 
Tirsdag er der frugt, frokost og aftensmad. 
 
Onsdag er der frugt, morgenmad og frokost. 
 
De unge skal medbringe flg.:  
Billardkø, sportstøj til indendørs brug, sovepose og 
underlag, skiftetøj, håndklæder, toiletsager og lidt pen-
ge til sodavand og en lille smule slik 
 
Næstved billard klub stiller med en voksen leder under 
hele campen, så der er intet krav om at der skal leder 
med fra de enkelte klubber. 
 
Der er plads til 16 deltagere, og det er først til mølle 
princippet der er gældende, så skynd jer at få tilmeldt 
jeres unge spillere. Tilmelding skal ske senest lørdag d. 
11-10-2014 på mail : Mickj79@gmail.com  
 
Med sportslig hilsen 
Mick Jørgensen 
Ungdomsleder 
Næstved billard klub 
Telefon 22306677 
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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 
 
 

Planlagte møder og aktiviteter i 2014  

Har du en begivenhed som skal i vores kalender  send den til nuchel@ddbu.dk så kom-
mer 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  


