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Svigter klubberne i samarbejdet med DDBU ?

DDBU organisationen er i fuld gang med sit arbejde

med DDBU Strategiplan.

Her efter sommerferien begynder vi for alvor med

arbejdet omkring DIF Strategiaftale, som

forhåbentlig får et godt afsæt og som er en

krævende opgave.

Til vores strategiske arbejde, der har DDBU brug for

et tæt og et naturligt samarbejde med klubberne i

Danmark, såvel øst som vest. Klubberne skal være

medaktører og medansvarlige i dette.

DDBU har som mål, at flere mennesker skal spille

billard i DDBU organisationen. Det ønsker vi fra

politisk hold, og det er et klart mål for DDBU.

Billard burde have en bredere appel som

aktivitetstilbud og folkesport. Billard favner meget

bredt aldersmæssigt. Billard er ikke fysisk krævende

og vi har en høj grad af fleksibilitet og

mangfoldighed i sporten.

I min optik er mange af vores billardklubber landet

over udfordret ledelsesmæssigt, organisatorisk og i

sin klubkultur. Det er ligeledes min opfattelse, at

flere af vores klubber ikke har nok fokus på at

fremtidssikre klubbens eksistens og på rekruttering/

fastholdelse af medlemmer. Vi har ligeledes en del

klubber landet over, der ikke arbejder med et

årshjulskoncept og med koncepter for

aktivitetsniveau i klubben. Flere klubber er

udfordret i at profilere deres klub ordenligt i

lokalmiljøet og flere klubber har muligvis ikke evnen

og viljen til at arbejde strategisk og målrettet med

klubbens udvikling.

Vi har få klubber, der tilmelder sig regionsmøder,

temadage og deltager ved Årsmødet.

Vi har få klubber, der byder ind med aktiviteter til

”Billardens Dag”.

Ingen klub har ønsket og meldt tilbage til DDBU

organisationen, at man gerne vil være med i et

”Bevæg dig for Livet” samarbejde med DDBU.

Det vrimler ikke lige frem med klubber og

klubbestyrelser, der vil indgå forpligtende

samarbejde med DDBU organisationen omkring

klubudvikling, målrettet arbejde med at skabe

vækst og medlemstilgang, og gøre billard til en

bredere folkesport - uanset klubforhold, køn, alder

og niveau for udførelse af billardspillet.

DDBU har brug for klubber, der arbejder målrettet

med visioner, strategier, holdninger,

kvalitetsudvikling og med medlemmernes trivsel.

DDBU har brug for klubber, der tager ansvar for at

profilere klubben, profilere billard og tager ansvar

for at skabe stærkt fællesskab på tværs i klubben i

klubben, samt skaber et træningsmiljø i klubben,

hvor medlemmerne trives, aktiveres og føler sig

velkomne i klubmiljøet.

DDBU har brug for at have stærke engagerede

klubbestyrelser og et loyalt team af frivillige kræfter

og klubmedlemmer, der støtter op om den enkelte
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Vi er kun et klik herfra!

Jylland & Fyn
Ladegårdsvej 10-14
7100 Vejle

Sjælland & Øer
Agenavej 39F
2670  Greve

Tlf.: 70 13 13 33

Spørg eksperten 
og få bedre råd!

Alt i køer - Longoni, Buffalo, 
Adam, Schuler, Maxton, 
Cuetec, Molinari m.fl.

HUSK - at få din klubrabat, når
du som spiller handler hos os.

U d s t y r  s o m  e l i t e n . . .
Vil du spille med samme udstyr som verdenseliten ?
Så se vores store udvalg af Molinari kegle- og carambole- 
køer. Banebrydende teknologi og design i verdensklasse.  
Flere modeller på lager og det vi ikke har skaffer vi.  
Priser fra kr. 4.899,-. 

Læs mere om de  enkelte køer på www.billard.dk 
eller besøg én af vores butikker.

S u p e r  S ø g a a r d
Sidste nye skud på stammen af turneringsborde - Super Søgaard er et rigtig flot bord i en frisk 
farve. Godkendt til turnering under DDBU, UMB og CEB.  Yderst solid konstruktion.  

Spar penge på varme - 
bestil m/ fjernvarme.



klubs arbejde.

DDBU har brug for, at have klubber landet over der

arbejder strategisk med klubbens virke,

udfordringer og potentiale, og som formår at

arbejde med årshjul, mål for klubben og med en

handlingsplan for, hvordan, hvorfor og hvornår,

klubben når de opstillede mål for klubbens

virksomhed og aktiviteter.

Vores gode klubber, og dem har vi heldigvis flere af,

de er visionære, dynamiske, nytænkende og med

en strategisk indfaldsvinkel til klubledelse og til

klubaktiviteter.

De har typisk markante ledelsespersoner og

ildsjæle, som viser vejen og går foran som det fine

eksempel.

De tør tænke ud af boksen og de har holdninger til

rekruttering/fastholdelse af medlemmer, samt til

aktivitetsniveauet i klubben og til profilering af

klubben.

Udviklingen i samfundslivet, og konkurrencen på

idrætter, aktivitetstilbud og deltagelse i

foreningsliv, den udfordrer klubberne og den

udfordrer DDBU.

De billardklubber som ikke formår at løfte opgaven

og rykke sig ledelsesmæssigt, organisatorisk og

kulturelt, og som ikke formår at lave strategisk

ledelse og nødvendig forandringsledelse til

rekruttering og fastholdelse af medlemmer, til

aktivitetsniveauet i klubben, til brugbar profilering

af klubben i lokalmiljøet og til klubbens udfordring

og potentiale, de falder agterud og risikere at falde

fra som klub og de kan dermed være truet på deres

eksistens i fremtiden.

DDBU vil gerne samarbejde med landets klubber, og

med klubber der vil udvikling, vækst og profilering.

Vi støtter op om billardklubberne i Danmark på

forskellig facon, og vi vil gerne lave

udviklingsarbejde med klubberne. Vi har ligeledes

en holdning til klubvirksomhed.

Vi kan tilbyde forløb med udviklingskonsulent og vi

kan tilbyde møder med klubber.

Vi stiller op til sparring og til dialogudveksling.

DDBU har brug for i årene fremover, at klubberne

arbejder bevidst med strategisk ledelse og med

billardkoncepter tilpasset klublivet og til at udbrede

kendskabet til billard som sportsaktivitet.

Der er flere billardkoncepter at gribe fat i for

landets klubber. Billardintroduktion til nye

medlemmer, til skoler, til fritidsklubber o.a. Åbent

Hus arrangementer i klubben. Billardens Dag

mandag i uge 7 2018. Familiebillard, Firmabillard,

Skolebillard, Events i klubben som profilerer

klubben i lokalmiljøet. Byd ind som klub i ”Bevæg

dig for Livet”. Byd ind som klub i et målrettet vækst-

og udviklingsforløb med DDBU. Få lavet en

klubhjemmeside og få den løbende opdateret med

information, nyheder og kluboplysninger. Sæt fokus

på rekruttering/fastholdelse af medlemmer, og lav

en handlingsplan for rekruttering af

ungdomsspillere, seniorspillere og

pensionistspillere. Sæt fokus på nogle temaer i

klublivet, der kan give klubben et skub fremad

enten organisatorisk eller sportsligt.

Svigter klubberne i samarbejdet med DDBU ?
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De enkelte klubber landet over har deres

fokuspunkter på klubledelse og på organisatorisk

arbejde i klubben.

Det har DDBU også.

DDBU har til de kommende års organisatoriske og

sportslige udfordringer, brug for klubbernes

samarbejde og brug for ansvarlige klubber, der

hjælper med at skabe medlemsstigning og kvalitet,

og som skaber gode billardoplevelser til danskerne.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen

Formand for Den Danske Billard Union

Svigter klubberne i samarbejdet med DDBU ?
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Nyt fra DDBU
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Opsummering på IT-udvikling i DDBU:
-----
Hovedprioriteringen er koncentreret om at blive færdig med vores Cup-Program så det kan køres via vores
turneringsprogram – Færdigt ca. oktober
Oprydning i Videoteket – Færdigt oktober
Spillerprofiler – færdigt november.

Der er derudover en del opgaver der løses ad hoc i den rækkefølge de dukker op – primært vores
turneringsprogram:

1) Holdskema: ved afbud af en spiller er skemaet OK, men på holdoversigten er de registreret med en
uafgjort

2) Færdiggør rekorder (JB) – venter til efter sommerferien
3) Holdturnering: - Besked når et hold har meldt afbud/udeblevet 4. gang
4) Off/online ved oprettelse af holdturneringer, så tu-planer først kan ses når alle turneringer er

færdiglavet. – venter til opstart af næste sæson
5) Antal kampe i spillerbog, -f.eks. taster jeg samlet 4 kampe ind i en cup,- men den tæller kun for én, hvis

nu der kommer antal på, er der mange der ved ny sæson har opnået de 4 kampe som er kravet
for nyt årsgennemsnit

6) Bestilling af spillerlicens implementeres i tu-programmet ???
7) Klubinfo på spiller.ddbu-admin:
Menu: klubbens bestillinger (antal licens) (antal hold) (antal indv. med navn) Tilmeldingen

Vi har haft nogle småproblemer med betalingssystemet i Snooker men de er stort set løst nu. Vi skal se på
mulighederne for at tilmeldte spillere får en kvittering for deres indbetaling.

Med venlig hilsen
Kind regards
Jan Bemmann

General Sekretær DDBU



Simonis Nordic Championship 3-Cushion
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ARRANGERER SIMONIS NORDIC CHAMPIONSHIP  
D. 6-8. OKTOBER 2017 I SAMARBEJDE MED:

KBK/BNV
GRØNDAL MULTICENTER 

Hvidkildevej 64 · 2400 København NV

Den Danske Billard Union 
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”Vær aktiv” – vi støtter det lokale foreningsliv!
Aros Forsikring er Danmarks bedste forsikringsselskab for familier, og derfor vil vi gerne være med til at 
støtte foreningslivet med ”Vær aktiv” kampagnen.

”Vær aktiv” og gør en forskel
Ved at støtte sporten og andre fritidsinteresser kan vi være 
med til at skabe nogle rammer, som kan øge trivslen for 
danskerne. Sporten forener ikke kun familier over flere ge-
nerationer men også mennesker med forskellige baggrunde. 
Samtidig kan foreningslivet aktivere både børn og ældre, og 
det kan styrke dem både sundhedsmæssigt og socialt. Det 
er vigtig for os, at vi kan gøre en aktiv forskel og støtte der, 
hvor Familien Danmark er – nemlig i de lokale foreninger og 
klubber.

Er din klub interesseret i et samarbejde med  
Aros Forsikring?
Vi vil rigtig gerne støtte jeres lokale klub. Samarbejdet går 
nemlig i alt sin enkelthed ud på, at medlemmerne i klubben 
booker et forsikringsmøde med os. Så kvitterer vi med et 
tilskud til klubben – I bestemmer selv, hvad pengene skal 
gå til.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan starte et samarbejde 
med netop din lokale klub, så ring til os.

Er I interesseret i et underholdende og brug-
bart foredrag med Johnny Sort?
I forbindelse med en samarbejdsaftale med Aros Forsikring 
kan jeres klub få fornøjelsen og glæden af et inspirerende 
og motiverende foredrag med Johnny Sort, som kan give 
jer nye perspektiver i den daglige drift.

Er I interesseret i et foredrag så send en mail til assurandør 
Thomas Steen Vilhelmsen på tsv@aros-forsikring.dk eller 
ring på telefon 2120 3301.

Hos Aros Forsikring kan du forvente lidt mere...

Aros Forsikring GS · Viby Ringvej 4B, 8. · 8260 Viby J · Telefon 7010 4222 · Døgnvagt ved skade 8734 5099
www.aros-forsikring.dk · aros@aros-forsikring.dk · CVR-nr.: 35 99 27 15
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Billardens Dag 2018
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Billardens Dag i Danmark i 2018

bliver den 12. februar.

Begynd allerede nu at planlægge denne dag
- hvad skal der ske

- hvad får vi brug for af hjælp

- ønsker til DDBU

- markedsføring

- m.m



I skolernes sommerferie har Næstved kommune som
altid en masse tilbud om aktiviteter til skoleeleverne
som går under det sigende navn " aktive feriedage " Og
traditionen tro var Næstved billard klub igen med som
en populær aktivitet. De lokale foreninger skal blot stå
for at lave aktiviteter, så sørger kommunen for at betale
udgifterne. Og med dette gode samarbejde er der hver
sommer flere hundrede børn der får en masse
oplevelser i deres lange sommerferie.

Næstved billard klub havde i 2 dage besøg af 12 friske
børn som havde tilmeldt sig "sommerbillard"
På den første dag blev børnene undervist i reglerne i
keglebillard og de fik vist hvordan man spiller spillet.
Herefter fik de nogle øvelser med navnene langballer,
spidser, kvarter og direktører for at de kunne blive klar
til den forestående turnering.
Der blev lavet 3 puljer med 4 spillere i hver så alle skulle
spille 3 kampe. Og da kampene var færdige blev der
spillet pool billard og andre sjove billardlege. Men da
labyrinten blev stillet op på den ene bord hvor den ene
billard bal skulle spilles rundt, fandt børnene ud af at det
kunne være svært at styre den runde bal.
På dag 2 blev der igen trænet flittigt inden turneringens
a, b og c finaler skulle spilles.
Og man kunne sagtens se at de unge på kort tid havde
udviklet sig utrolig meget, da de var blevet gode til at
vælte kegler og spille rødt.
Begge dage blev der holdt frugt og vandpauser. Og der
var frokost begge dage, men de unge skyndte sig at få
pauserne overstået, så de kunne komme til at spille
billard igen.
Billard klubben havde sørget for at der var frugt, vand,
mad og præmier for de enge som Næstved kommune
havde givet. Og SuperBrugsen i glumsø havde doneret
lidt ekstra præmier til de unge billardspillere.

Det første billede viser Lauritz og Manya lige før en kamp
De to næste billeder viser tv træner Christian larsen og
alle deltagerne Lauritz, Magnus h, Janus, Jeppe,
Sebastian, sacha, Magnus m, Oliver, Gustav, Felix, Niels
og Manya.

Med venlig hilsen
Mick Jørgensen
Ungdomsleder
Næstved billard klub

Telefon 22306677

Sommerbillard i Næstved billard klub
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Støt Asaa Billardklubs
Marathonbillardstævne

Lørdag d. 23. september kl. 00.01 – 15.00

I 15 timer vil lokale billardspillere og kendte ansigter "tage kegler"

Støt Asaa Billardklub ved at tegne sponsorkontrakt på din favorit

Stjernetræf kl. 13.00 til 15.00

Mikael Klitgaard Arne M. Jensen Knud Erik Sørensen Margit Chemnitz
Borgmester V Borgmesterkandidat A Byrådsmedlem fmd. Fritids- og Kulturudvalget

Øvrige kendte deltagere der skal dyste på de grønne klæder
Asaa Auto - Brdr. Vick`s - Asaa Camping (Frank - campist), Spar Asaa - Brunø - Aros Forsikring - Sparekassen Vendsyssel -

Nordjyske Bank - Dronninglund TV center- Asaa Skilte - Møllehuset

Samt medlemmer fra Asaa Billardklub

Billard Marathon
2017

Konferencier:Erik Husted
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Junior P l
2017-2018

Rammerne for denne sæson
Der vil være en løbende rangliste i forhold til de 7 planlagte turneringer.

6 pool events og Poolcuppen.
Ranglisten kan løbende ses på https://www.facebook.com/poolturneringer/

Alder: max 18 år. Man må ikke være i top 24 på den officielle DDBU rangliste i pool.
Lodtrækning bliver efter sidste års rangliste og er løbende, nye spillere puttes tilfældigt ind.

Der vil være et max. antal spillere i forhold til spillestedet
Race til 2 frem til kvart el. semi-finalerne. Race til 3 el. 4 i kvart, semier og finalen, hvis tidsplanen holder.

Disciplinerne vil være 8-9- og 10-ball
Mødetid senest kl. 8:45, åbent fra 8:15. Spil start kl. 9. til alle events.

Det er de 6 bedste resultater, der er tællende for hele sæsonen, så det er bare ud og spille
Man må gerne have medbragt mad med, drikkevarer skal købes i nogle af klubberne.Den sidste

turnering kan blive over to dage, med gave til alle deltagere og præmier til top
8 på ranglisten.Der er en flot vandre pokal på spil til den samlede vinder

Pris 25 kr. pr. turnering som går til præmier: medaljer, pokal mm.
sendes på mobilepay 22808069 (skriv i tekst: barnets navn og klub)

Seneste tilmelding vil være onsdage i ugen op til turneringerne til Jan Keller
på jankeller@live.dk

Spillestedernes adresse:
Osted Billardafdeling: Langetoften 25, Osted skole i kælderen.

Hellerup Fritidscenter: Gersonsvej 39-45, 2900 Hellerup
Copenhagen Pool House: Bernhard Bangs Alle 31, 2000 Frederiksberg

Herlev Pool Club: Borgerdiget 105, 2730 Herlev

Turneringsansvarlig:
Jan Keller

Du kan hente flere oplysninger om turneringen på Facebook. På siden "Juniorpool" kan du se kalender, indbydelser til de
forskellige turneringer, ranglister m.m.

https://www.facebook.com/poolturneringer/

For at imødekomme det stigende ønske om flere junior turneringer sendes dette tilbud ud
til alle poolklubber og fritids-ungdomsklubber på Sjælland
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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

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
Erik B. Søndergaard
E-mail: erik.soendergaard61@gmail.com

FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET
Vakant

MEDLEM AF BESTYRELSEN
Marianne Mortensen
Klokkerbakken 56
8210 Aarhus V
Telefon: +45 50 74 99 61
Email: klokkerbakken56@stofanet.dk

BESTYRELSESMEDLEM SNOOKER
Per Micki Christensen
E-Mail: snooker@ddbu.dk

BESTYRELSESMEDLEM POOL
Jakob Lyng
E-Mail: ddbupool@gmail.com
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