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Andreas Madsen vinder sin fjerde DPT1000 i træk.

Andreas Madsen er i den grad rygende varm når det
gælder Pool Tours. INKPRO DPT1000 event 5 i
denne sæson, blev hans 4. Pool Tour sejr i træk, og
han har nu vundet 17 kampe i træk i dette regi.
Dermed udbygger han sin føring på ranglisten og
han tæt på max point, da det er de 5 bedste
resultater der tæller.

I finalen denne gang slog han den lige så suveræne
nummer 2 på ranglisten, Daniel Kandi med 7-4.
Tredjepladserne gik til Bahram Lotfy og Samir Saciri.
Af andre historier der er værd at bemærke er at de
unge spillere for første gang rigtigt viste tænder i en
DPT. Andreas Bønnelykke sendte DM bronze-
medaljevinderen Daniel Kandi på tabersiden, og
Mickey Krause slog stensikkert den anden DM
bronzemedaljevinder Jakob Lyng med 7-1 om at
komme i kvartfinalen.

Kvartfinalen blev dog endestationen for begge
spillere, men de har vist at de kan vinde store
kampe.

Første ungdomscup i sæsonen i snooker.

Det blev en stor succes, hvor stortalentet Gustav
Raffenberg løb afsted med sejren foran Nils Manjer
fra Sverige. Begge stillede op for Frederiksberg
Billard Klub.
Turneringens højeste break blev også lavet af
Gustav, som lavede 47. Undervejs lavede han også
41 og et par breaks på 30+. Utroligt højt niveau.
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Junior Pool Serie

Lidt stemnings billeder fra den første Junior
Pool Serie, som blev spillet i Herlev.

En masse fantastiske unge mennesker der hyggede
sig, kæmpede det bedste de havde lært og fik nye
venner og bare havde det sjovt, 25 deltagere var
mødt op.

Vi havde 5 med fra Osted og de gjorde det alle godt.
Og to helt nye drenge fra Gadstrup.
Så sejt drenge.
De kom ikke så nemt til det, som måske flere ville
have troet da de træner i klub. Men flere af de børn
der var med fra fritidsordningerne, er meget dygtige
og spiller mange gange om ugen, nogle flere gange
end vores unge træner. Så det var tydeligt at se at
der stadig er noget at arbejde med.

En meget flot og fortjent 1. plads gik til Sebastian
Windsløv fra Hellerup.
Han spillede så flot og klogt i finalen. De har mange
unge talenter der fra. Håber at se mange flere af
dem fremover.
Tak til Søren Søgaard for de de flotte gavekort og de
små fine gaver til alle børnene.

Og tak til DDBU for at afvikle denne turnering med
pokal og medaljer. Håber på mange flere i
fremtiden

Så stolt af jer alle sammen og glæder mig til vi ses
tirsdag til at træne videre og tage ved lære af det
her

Jan Keller

Fra venstre Michael Luu 3. plads Sebastian Windsløv 1.
plads Nikals Olsen 34. plads og Axel Keller 2. plads
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Kraftcenter klubber i DDBU af Flemming Busk Knudsen

Hvad er et Kraftcenter ?

Klubber der i samarbejde med DDBU er med til at fremme udviklingen i dansk billard.

Klubber der i samarbejde med DDBU udfører/gennemfører/tilbyder forskellige tiltag til fremme for

billardsporten i Danmark.

Hvilke opgaver skal et Kraftcenter udføre/tilbyde ?

1. Kursusvirksomhed

- Have faciliteter i klubben til at gennemfører kurser. Både billardfagligt samt ledelsesmæssigt.

- Billardfaglige kurser er ok (dommerkursus, stævnelederkursus, klubinstruktørkursus)

- Mindre lederkurser er ok (frivillig leder i en billardklub, fondssøgning, profilering af klub,

klubbens rolle i by, rekruttering til bestyrelse m.v.)

- Sende folk på kursus

2. Instruktion

- Have uddannede instruktører, der kan give instruktion til omkringliggende klubber

- Lave instruktionsdage i klubben

- Sende folk på kursus

- Lave aftale med elitespiller(e)

3. Turneringer

- Være vært for specielle turneringer (DM, NM, Tour, Grand Prix)

- Lave mulige invitationsturneringer

4. Træningscenter

- Fungerer som træningscenter i DDBU for en eller flere billarddiscipliner

- Lave aftaler med instruktører (Kan være instruktører udefra)

- Lave træningsforløb med en målgruppe (ungdom, talenter, piger)

- Tilbyde analyse af streaming og optagelser fra kampe/træning

5. Være billardtrækplaster i det geografiske område man er placeret

- Udbrede PR for billardsporten

- Fast deltagelse med event(s) til ”Billardens Dag”

- Lave pressemeddelelser omkring aktiviteter
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Kraftcenter klubber i DDBU af Flemming Busk Knudsen

- Lave opslag på DDBU Facebook og DDBU Hjemmeside om aktiviteter i Kraftcenter klubben

- Være informativ og opdateret på sin klub hjemmeside

6. Gennemføre projekter

- I samarbejde med DDBU kunne være primus motor i planlagte projekter/events (skoler, SFO,

turneringstiltag, instruktionstiltag o.a.)

Hvilke krav stilles der fra DDBU side til en klub med Kraftcenter status ?

1. Klubberne skal kunne opfylde mere end én af de opsatte punkter

2. Klubberne skal indgå i et formelt samarbejde med DDBU.

3. Klubberne skal arbejde aktivt på at ”brande” sin Kraftcenter status, samt dansk billard igennem sit

virke.

4. Klubberne skal før sæsonstart fremsende et forslag for ”Årshjul” til DDBU. (aktiviteter i

Kraftcenter)

Hvad kan DDBU tilbyde ?

1. DDBU indgår i et samarbejde med Kraftcenter klubben.

2. DDBU tilbyder instruktøruddannelser i samarbejde med Kraftcenter klub.

3. DDBU kan tilbyde samarbejde omkring instruktør.

4. DDBU kan indgå aftaler omkring træningssamlinger.

5. DDBU kommer til møde i Kraftcenter klubben og forventningsafstemmer.

6. DDBU kan tilbyde hjælp til PR materiale og til mulige projekter.

7. DDBU kan tilbyde samarbejde, dialog og sparring med andre Kraftcenter klubber.

Klubber/steder med Kraftcenter status i DDBU (2016):

- Billardklubben KBK/BNV

- Billardklubben Bristol Odense

- Billardklubben Frem Kolding

- Asaa Billard Klub

- Sakskøbing Billard Klub

- Copenhagen Pool og Snooker House

- Herlev Pool Club
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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
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Matchfixing er et begreb vi inden for DDBU regi, og
inden for DIF organisationen, ser med meget
alvorlige briller på.

Matchfixing (aftalt spil) er en alvorlig forbrydelse
mod de normer og værdier, som omgærder hele
idrætsverden. Billardens ånd og udøvelse i DDBU
regi, bygger bl.a. på idealer om fair play og om
idealer omkring gentleman behandling af hinanden
ved konkurrence udfoldelse.

Som nogle givet ved, så har vi i de senere år i
udlandet set store og alvorlige sager om aftalt spil.
Sager bl.a. om organiseret matchfixing.
Dansk billard har heldigvis være forskånet for større
skandalesager omkring matchfixing.
Hvis nogle i dansk billard skulle være så "uheldige",
at f.eks. indgå aftale om matchfixing med sin
modstander, og vi finder ud af dette i DDBU
organisationen, så opretter vi dels en sag om
sanktionering for usportslig optræden i DDBU regi,
og vi kontakter DIF Matchfixingnævn med
henvisning til sag om matchfixing/aftalt spil.
Vi vil ikke have, og vi har nul-tolerance over for
billard udøvere i DDBU regi, som vi tager i at lave
matchfixing. Vi vil simpelthen ikke acceptere, at få
skal ødelægge sport, konkurrence og imageforhold,
for de mange.

Når jeg skriver dette opslag på DDBU Facebook, så
skal det del ses som en information og en reminder
til billard Danmark omkring det negative begreb
matchfixing, Men også, fordi jeg som DDBU
formand, for få timer siden, har suspenderet to
billardudøvere på ubestemt tid, p.b.a. en sag om
sanktionering for usportslig optræden.
Får vi sager om matchfixing i DDBU, og med
veldokumenteret sagsfremstilling, så har vi en

procedure vi iværksætter. Herunder bl.a. en
suspendering af spiller på ubestemt tid i.f.t.
turneringsspil i DDBU regi, og til sag er behandlet i
DIF Matchfixingnævnet.

For at undgå sager omkring matchfixing, og for at
undgå efterfølgende mulig negativ presseomtale i
skrevne medier, billedmedier og på sociale medier,
så må jeg på det kraftigste anføre overfor klubber,
turneringsbillardspillere, klubledere og
turneringsledere til vores turneringer i Keglebillard,
International 5-kegler, Pool, Snooker og Carambole,
at vi i DDBU betragter matchfixing som både dybt
uetisk og som en stor trussel imod billardsportens
integritet.

Vi vil ikke have matchfixing i dansk billard, og vi vil
ikke have billardspillere indenfor for sportens
rammer i Danmark, som udøver matchfixing inden
for DDBU regi.

Det er ikke kun DDBU organisationens opgave og
ansvar, at arbejde med forebyggelse, information
og kommunikation omkring matchfixing. Den
enkelte spiller må tage sit ansvar for, at matchfixing
ikke foregår ved turneringsspil, samt aktivt
medvirke til at det ikke finder sted.
Afsløring af matchfixing vil føre til disciplinær
behandling og sanktion - i henhold til DDBU regler
og DIF regulativ.

I tilfælde, som også vurderes at omfatte en
overtrædelse af gældende dansk lovgivning, vil
sagen/sagerne blive overgivet til politiet.
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Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Dansk billard står med en kæmpe udfordring i sit virke og i sine mange klubber. Hvordan rekruttere vi nye
medlemmer, og hvordan fastholder vi og øger medlemstallet i klubberne landet over ? Hvordan tager den
enkelte klub og klubbestyrelse ansvar for dette ? Hvordan får vi i DDBU arbejdet med DIF´s politiske program
og løftet en samfundsmæssig opgave omkring aktivt foreningsliv og aktivt liv i en idrætsforening ?
DDBU arbejder i sit daglige virke med eget strategiprogram og med egne visioner.
Men vi er som specialforbund i DIF også nødt til at arbejde med at få implementeret det politiske program,
som DIF organisationen har besluttet, at arbejde med de kommende år. Herunder 75 % af befolkningen skal
være idrætsaktive i 2025, og at 50 % af befolkningen skal være med i en idrætsforening i 2025.

DIF har 4 fokusområder, som vi i DDBU også har fokus på:

1. Kvalitet (Det gode idrætsliv)
2. Samarbejde (Vi gør det ikke alene og vi skal finde samarbejdspartnere)
3. Elitearbejde (Mere end bare medaljer)
4. Faciliteter (Bedre fysiske rammer for idræt)

Jeg er som DDBU formand tovholder på, og politisk ansvarlig for, at vi i DDBU får arbejdet med både egne
initiativer og med DIF forhold.
En af de store udfordringer vi har i DDBU omkring rekruttering og fastholdelse af medlemmer, det er, at vi har
mange klubber landet over, som simpelthen sover i timen og som ikke tager det ansvar og de initiativer der
skal til, for at arbejde bevidst i sin klubledelse med naturlige klubforhold omkring rekruttering og fastholdelse.
Vi har flere klubber landet over, som er ved at dø og lukke ned, fordi klubbestyrelserne reelt har ladet stå til
og svigtet deres ledelsesopgave.
Klubbestyrelserne i disse klubber, svigter ikke alene deres foreningsopgave og klub, de svigter også
lokalmiljøet og samfundet.

Flere klubber har ikke tilstrækkelig nok fokus på menneskers livsfaser, og de forskellige behov der er i
menneskers valg af idrætstyper og deltagelse i aktivt foreningsliv.
Skal vi rekruttere flere medlemmer til vores klubber, og skal vi fastholde flere til at spille billard i de
kommende år i vores foreninger og i vores turneringstilbud, så skal klubberne på banen nu, med en langt
mere bevidst indsats på medlemsforholdet i vores klubber.

Motiverne for og benspændene mod at dyrke idræt og være et aktivt foreningsmenneske, er vidt forskellige
alt efter, hvilken livsfase du befinder dig i.
Det skal I have på sinde ude i klubberne, og det skal I som klubbestyrelse arbejde aktivt med.
Derfor også denne artikel i DDBU Nyhedsbrev.
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Hvis ikke I arbejder bevidst med dette ude i klubberne, så har I heller ikke fokus på, at livsfase påvirker valg af
organisering, valg af aktivitet, valg af tidsforbrug og valg af aktivitetsniveau.

Det samme gælder trends. Lige nu hitter selvorganisering, børn og ældre og mig, mig og mig. Ego Danmark
lever i bedste velgående, og er en kæmpe udfordring for danske billardklubber og for DDBU. Et vilkår vi må
forholder os til og arbejde med.

Med DGI som kilde og som reference, så skal vi ude billardklubberne arbejde med 6 livsfaser for
medlemsrekruttering og medlemsfastholdelse.

1. Børn (De afhængige af daglige omgivelser)
2. Teenagere (De uafhængige)
3. Voksne (De frie)
4. Forældre (Dem med behov for særlige tilbud)
5. De frie (De midaldrende som får tid til at realisere sig selv, være aktiv)
6. De ældre (Dem med organiserede tilbud i lokalområde)

1. Hvad skal klubberne fokusere på for at tiltrække børn(7-12 år) ?
- Det skal være sjovt og socialt, at spille billard
- Klubberne skal have et godt samspil og en god dialog med forældrene
- Klubberne skal kigge på en sammenhæng imellem forskellige idrætsaktører (Skole, SFO og

fritidsklubber)
- Udfordringer i form af cupper, turneringskampe og konkurrence
- Mulighed for instruktion og for forbedring af spil
- Gode og trygge rammer i klubben
- Mulighed for at børnene kan performe ved opvisning i klubben(SFO og fritidsklub) og konkurrence
- Have fokus på logistik og organisering omkring børnene i klubben

2. Hvad skal klubberne have fokus på for at tiltrække teenagere(13-19 år) ?
- Muligheden for at satse målrettet på billard som idræt
- Fokusér på at lave et tilbud i klubben til teenagere, som er socialt betinget, som er sjovt og som er

fleksibelt over for de unges behov
- Lave hyppige sociale og sjove tilbud til målgruppen
- Fokusér på fleksible træningstider og aktiviteter
- Fokusér på fastholdelse af piger
- Mulig relationsarbejde til de unge



3. Hvad skal klubberne have fokus på for at tiltrække voksne (+20) ?
- Aldersgruppen på 20-29 år er den mest aktive af alle med 67 %, og tallet er stigende faktuelt og i

prognose
- Studerende er de mest aktive, og dem som går efter mulige økonomisk attraktive tilbud på

foreningsområdet
- Lav mulige fleksible tilbud
- Lav mulige attraktive økonomiske tilbud til målgruppen
- Gør ufaglærte og faglærte opmærksomme på, at billard ikke er en fysisk krævende form for idræt

(Mulig hvervekampagne, PR event)
- Gør målgruppen opmærksom på, at billard også kan være et tilbud til forenings- og idrætsliv der

kan medvirke til at forebygge livsstilssygdomme
- Gør opmærksom på, at billard indeholder både en social dimension og en sportslig dimension

4. Hvad skal klubberne have fokus på for at tiltrække forældre ?
- Muligheden for at lave særlig kontingentforhold
- 50 % af denne målgruppe/aldersgruppe dyrker idræt
- Primær forældre til børn under 12 år, som holder pause fra idrætsliv, fordi hverdagen går med

børnenes idrætsdeltagelse
- Muligvis lave familiepakke til medlemsrekruttering
- Tilbud i billardklub, der kan dyrkes synkront med børnenes deltagelse i aktiviteter
- Tilbud til forældre, der er enkle og fleksible til hverdagen

5. Hvad skal klubberne have fokus på for at tiltrække de midaldrende ?
- Aldersgruppen 55-75 år afspejler en livsfase, hvor man dyrker idræt og motion for at være sund og

aktiv, og fordi det er rart.
- I klubben skal man være bevidst om, at man har en udfordring med at fastholde dem, hvis de får

skader eller dårligere helbred.
- Billard er en skånsom fysisk aktivitet, og en aktivitet med mulighed for socialt liv og kammeratskab.
- Billard er en sportsaktivitet der tilgodeser folk i dårlig form.
- Billard kan forebygge skader og vedligeholde muskulatur.
- Billard er både et idrætstilbud og et socialt tilbud.
- Særlige tilbud til pensionister om formiddagen.
- Mulighed for turneringsaktivitet på formiddage i hverdage og i weekender.

6. Hvad skal klubberne have fokus på for at tiltrække ældre ?
- Billard er et motions- og sportstilbud der tilgodeser skader og skavanker.
- Billard i en klub kan være alternativ til billard i et ældrecenter.

Rekruttering og fastholdelse af Flemming Busk Knudsen
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- Billard i en klub kan være et legende tilbud til ældre, som f.eks. petanque, kroket og golf (Kan
spilles hele året)

- Særlige tilbud til pensionister.
- Deltagelse i sociale arrangementer.
- Billard er både et idrætstilbud og et socialt tilbud.
- Mulighed for turneringsaktivitet på formiddage i hverdage og i weekender.
- Mulighed for at aktivt seniorliv.
- Mulighed for at deltage i et aktivt foreningsliv.

Denne artikel er primært ment som et indlæg i en medlemsdialog, og som medlemskommunikation omkring
udfordringen i rekruttering og i fastholdelse af medlemmer.
Jeg så gerne flere billardklubber landet over arbejde mere bevidst med livsfaser og rekrutterings- og
fastholdelsesformer, end tilfældet er i dag.
Nogle klubber er bedre til dette end andre.

Hvis klubberne vil have tilfredse medlemmer, og vil have medlemmer som får opfyldt deres forskellige behov
for medlemskab i klubben, så kend typen og sæt fokus på medlemssammensætning og det enkelte medlems
livsfase.

Måske kunne det ændre den medlemsnedgang vi oplever i klubberne ?



Skolesamarbejder giver flere børn i
idrætsforeningerne

Hver fjerde elev, der får undervisning i skoletiden af
foreningsfolk, starter efterfølgende til den
pågældende idræt. Nøglen til det succesfulde
samarbejde ligger i kommunen.
Hver tredje elev i de danske folkeskoler har i løbet
af det seneste år modtaget undervisning fra en aktiv
i de danske idrætsforeninger. Det viser en ny
undersøgelse af mere end 3000 folkeskoleelever i
efteråret 2015 og 4000 i sommeren 2016 af Center
for Ungdomsstudier med støtte fra Danmarks
Idrætsforbund (DIF), DGI og Nordea-fonden.
”Der er fremgang at spore både i forhold til
bevægelse i løbet af skoledagen og i samarbejdet
mellem skoler og foreninger. Besvarelserne viser, at
det har stor positiv effekt på både sundhed, trivsel
og læring, når den klassiske røv-til-sæde
undervisning bliver suppleret af mere aktive og
varierede læringsformer,” siger Søren Østergård,
leder af Center for Ungdomsstudier.
De positive tilbagemeldinger fra eleverne vækker
glæde i idrætten, der arbejder målrettet med både
de 45 minutters bevægelse i skoledagen og bedre
samarbejder mellem folkeskoler og
idrætsforeninger.
”Idræt og bevægelse har fået en mere central
placering i folkeskolen, og det er godt. Men vi skal
væk fra vilkårligheden i samarbejder. I projekt Krop
& Kompetencer viser erfaringerne tydeligt, at
kommunerne er helt afgørende. De steder, hvor
kommunen prioriterer både de 45 minutters
bevægelse og samarbejder mellem skoler og
foreninger, der er udviklingen meget længere,”
siger adm. direktør i DGI Søren Brixen.

Rum til forbedringer
Trods den generel stigning i antallet af samarbejder,
er der stadig ting, der skal forbedres. Undersøgelsen
viser, at der er store forskelle i omfanget af de
enkelte samarbejdsprojekter. Lige fra enkeltstående
idrætsdage til længerevarende og tilbagevendende
samarbejder dybt forankret hos både skole,
foreninger og kommune.

Skolesamarbejde
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”Grundlæggende skal kommunen sætte klare mål
for, hvad de vil opnå. Enkeltstående samarbejder
flytter ikke meget. Derudover skal kommunen
facilitere samarbejdet, eksempelvis med en klart
defineret kontaktperson for skoler og foreninger.
Sidst men ikke mindst skal der afsættes central
økonomi. Det er ofte afgørende for, om skolerne
prioriterer området,” siger Morten Mølholm, adm.
direktør i DIF.

Hovedpunkter fra rapporten:
• 36 procent af eleverne er blevet

undervist af en træner eller instruktør fra en
idrætsforening det seneste år

• 26 procent af eleverne er begyndt til en
idræt, de blev undervist i af en ekstern
underviser

• 57 procent af eleverne bevæger sig
mindst 3 gange om ugen uden i ikke-
idrætslige fag. Op fra 46 procent i efteråret
2015

• 69 procent af eleverne bliver mere klar
til undervisningen af fysisk aktivitet

• 31 procent lærer mere af aktiv
undervisning

• Bevægelsen falder løbende fra indskoling
til udskoling, og væsentlig flere drenge end
piger er fysisk aktive i skolen

• 10 pct. af eleverne bevæger sig mere
end de krævede 45 minutter om dagen,
mens 90 pct. bevæger sig mindre end 45
minutter om dagen

Læs rapporten :
Findes på DDBU's hjemmeside under Nüchels
Hjørne

Om projektet:
Rapporten er en del af udviklingsprojektet ”Skole og
foreningsliv i bevægelse”, der har fokus på at få
skole og foreningsliv til at bevæge sig mod og med
hinanden for at flere børn oplever glæden ved at
bevæge sig. Projektet er et samarbejde mellem DIF,
DGI og CUR og støttet af Nordea Fonden med 1 mio.
kr.



Til klubberne

Medlemsregistreringen til DIF går meget snart i
gang.
I denne forbindelse er det vigtigt at klubbernes
informationer i CFR-registreret er opdaterede.
Ved et hurtigt gennemsyn viser det sig at stort set
alle klubber glemmer denne vigtige detalje i
forbindelse med ændringer i klubbens stamdata og
bestyrelser.
I skal så hurtigt som muligt gå ind på hjemmesiden:
www.medlemstal.dk og sørge for at bringe tingene i
orden.
På den udsendte liste fremgår jeres CFR-nummer -
som i øvrigt udsendes med password hvert år fra
DIF.
Er jeres password bortkommet kan i bestille et nyt
på hjemmesiden.
Vi har desværre ingen mulighed for at være
behjælpelige med denne opgave.

Med venlig hilsen
Kind regards
Jan Bemmann

General Sekretær DDBU

Nyt fra DDBU

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 9 november 2016

Kære bestyrelse og klub!

Da der i nogle år desværre ikke er sket noget
nævneværdigt på instruktion-området, så håber
aktivitetsudvalget at I som klub i én eller flere af de
bedste divisioner vil deltage, for at få gang i denne
”grundskole” undervisning i keglebillard.

Disse divisionsklubber - som er spredt pænt rundt
om i landet - deltager med 1-2-3 af jeres bedste
spillere og de skal så uddanne 1-2-3 spillere fra hver
klub i jeres nærområde. De spillere - fra egen klub
eller nærområdet - der modtager denne
undervisning, bør helst have et gennemsnit på mere
end 12-15 stykker..

De 1-2-3 fra jeres klub der vil stå for denne
uddannelse, send mig venligst deres navne, klub og
gennemsnit indenfor højest 14 dage.

Min mail-adresse er: sportsbillard@gmail.com

Det der skal undervises i og efter - for at få en
nogenlunde ensartet undervisning - det er Dan
Nielsens skrevne tekst og dvd’en ”Lær at spille
billard” (tekst og dvd vil I få tilsendt).

For at minimere rejseriet, så er planen, at de 1-2-3
spillere ude i hver klub der ønskes at blive
”klubtræner”, at de må komme til jer på de datoer
som I finder kan bruges til formålet, men helst
indenfor et par måneder…

For at kunne deltage som klubspiller, så skal man
efterfølgende være villig til at give underisning
hjemme i sin egen klub og/eller nabo-klubben.

Aktivitetsudvalget håber på en positiv
tilbagemelding indenfor 1-2-3 uger. På forhånd tak.

Med venlig hilsen Paul Alring



Nyt fra DDBU:
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Det er med dyb sorg at vi må meddele at vores
medarbejder gennem de sidste 5 år Karsten
Jørgensen efter lang tids sygdom er afgået ved
døden torsdag morgen.
Karsten har været en uvurderlig udvikler af hele
vores turneringsprogram og mange små
applikationer som vi i dag drager stor nytte af.
Som menneske var han udadvendt, hjælpsom og
altid i godt humør.
Han var min kollega her på kontoret indtil
sygdommen for alvor begrænsede hans
udfoldelsesmuligheder og jeg vil savne ham.
Vores tanker går til hans familie i denne svære
stund.
Æret være Karstens minde

Karstens opgaver vil indtil videre fremover blive

varetaget af Hanne Rasmussen og Jan Bemmann.
Karstens telefon er naturligvis lukket men vi
bibeholder den eksisterende mailadresse
kj@ddbu.dk foreløbigt.
På sekretariatets og DDBU’s

Jan Bemmann

Indsend billeder til DDBU årskalender 2017

Kunne det ikke være lidt sjovt med et vægkalender
med billardbilleder i stedet for den sædvanlig med
billeder af skov og strand…

Derfor opfordres I ude i klubberne til at indsende et
- eller flere - billardbilleder, som kan sige os alle et
eller andet og af god kvalitet. Det er kun 13 billeder
der skal bruges, så udvælgelsen bliver forhåbentlig
ikke nem for aktivitetsudvalget…

Tanken er at sælge denne kalender med et
overskud, som især vil gå til aktiviteter for børn og
måske lidt til instruktion…

Kalenderen skal forudbestilles, så vi kun bestiller
dem vi skal bruge. Regner med at prisen vil blive
omkring 100 - 120 kroner, hvilket vist er normalpris
for en vægkalender af god kvalitet.

For at kalenderen kan nå at blive færdig og måske
kan ligge under juletræet, er det vigtigt at der
kommer fart på.

Billeder sendes senest mandag den 14. november til
(og jeg sender dem så videre til resten af udvalget):

Paul Alring: sportsbillard@gmail.com



Junior Pool Serie
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Nyt fra DDBU: Arrangører af Danske mesterskaber

Sæson 2016-2017

26.-27. nov. 2016 DM Cadre 47/2 KBK/BNV

3.-4. dec . 2016 DM Biathlon Albertslund

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 BK Fluen

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 KBK/BNV

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

November 12 DPT 500 10 ball Osted
19 5 kegle Tour ABK 31
24 DDBU bestyrelsesmøde Nyborg

December 3 3 bande Tour ABK 31
12-13 Grand Prix 2- Finale Frederiksberg
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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
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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