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Nyhedsbrev fra DDBU 

FORMANDENS LEDER. 

     Billardsæsonen 2013 – 2014 er indledt og jeg håber, 
på sportens vegne, at vi får en sæson med rigtig godt 
Billard, spændende kampe og godt socialt samvær. 
Medlemsmæssigt er vi steget i forhold til sidste sæson, 
men antal tilmeldte turneringshold og tilmeldte til de 
individuelle ligger på samme niveau som forrige sæson. 
 
Til den kommende sæson er der indført et nyt turne-
ringsprogram. Programmet er blevet præsenteret af 
DDBU’s ansatte rundt om i landet og der har været en 
rigtig flot opbakning til arrangementet. Der har været 
et par skønhedsfejl i opstarten, men de problemer skul-
le nu være løst. Programmet lever op til de forventnin-
ger vi havde og det er med til at sikre en hurtigere op-
datering af resultater og frigiver en masse ressourcer til 
vores personale, som før i tiden brugte megen tid på 
fejl og rettelser. 
 
På DDBU’s seneste årsmøde, blev bestyrelsen opfor-
dret til, at udarbejde en strategi/visionsplan for de 
kommende år. Det arbejde er bestyrelsen i gang med. 
Planen vil involvere alle udvalgsformænd og præge de-
res fremtids aktiviteter. Når planen er endelig, vil den 
blive præsenteret/tilgængelig for klubber og medlem-
mer i DDBU samt eksterne samarbejdspartnere. 
 
Vores nye bestyrelsesmedlem Johnny Sort Jensen som 
har fået ansvar for PR/Sponsor området er kommet 
godt i gang. Johnny har fået skabt flere spændende og 
kontakter, som også har resulteret i endelige aftaler. 
Hvis der er nogen som har gode forslag eller ideer til 
nye tiltag, så kontakt venligst Johnny. 
 
Alle ønskes en god sæson. 
 
Mikael Toft 
Fmd. DDBU 

NYT TILTAG PÅ KEGLEFRONTEN 
 
Tipskonkurrence 
 

Du har nu muligheden for at vise alle andre, at du er 
den, der bedst kender til keglebillard i Danmark. 
Danmarks bedste række, Elitedivisionen kommer i 
fremtiden til at hedde JBM Ligaen Keglebillard 
Et nyt initiativ fra undertegnede er en tipskonkurrence 
for elitedivision kegler.  
 
Gæt resultatet af samtlige kampe, gæt hvem der kom-
mer i nedrykningsspillet, gæt hvilke 4 hold der kommer 
i slutspillet og gæt placeringen i slutspillet. 
 
Du kan få en kupon tilsendt ved at kontakte Per Jensen, 
på mail: per.jensen@hk.dk  
 
Man kan også se nærmere på DDBU´s Facebook side. 
 

Skrevet af, Per Jensen 

BRISTOL OPEN 2013 
 
Bristol-Odense afvikler den 2. november 2013 en turne-
ring i 3-Bande Carambole for spillere med maximalt 
gennemsnit på 0,649. 
 
Der er plads til 32 spillere opdelt i 3 kategorier. 
Pris for deltagelse er kr. 200.- pr. spiller. 
Tilmelding starter den 8. oktober på Bristol Odenses 
hjemmeside 
 
Følg med på vores hjemmesider i den kommende tid 
hvor flere fakta om turneringen vil fremgå. 

Nyt fra klubberne 

mailto:per.jensen@hk.dk


2 

Nyhedsbrev fra DDBU  

 

 

 

 

Kursusplan for efteråret 2013 er ude nu  

Se den på Facebook og DDBU’s hjemmeside eller i din 

klub 

 

 

Her kan du se hvilke kurser DDBU tilbyder i samar-

bejde med Kraftcentrene. 

 

 

Nyt fra DDBU: Kursusplan for efteråret 2013  
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Alle idrætsforeninger med et CVR-nummer skal 

fremover have oprettet en digital postkasse.  
AF: JACOB ANDERSEN 

Senest 1. november 2013 skal alle idrætsforeninger 

med et CVR-nummer have oprettet en digital postkasse 

til sikker post fra det offentlige. Postkassen er gratis og 

kan oprettes på virk.dk/postkasse. 

I postkassen vil idrætsforeningerne fremover modtage 

meddelelser om for eksempel rykkere for årsregnska-

ber mm. 

”Det er afgørende, at virksomheder og foreninger får 

oprettet deres digitale postkasse inden 1. november, så 

de ikke går glip af vigtig post fra det offentlige. For at 

gøre det så nemt som muligt er vi klar med en selv-

hjælpsguide på nettet, øget telefonisk hotline samt per-

sonlig vejledning på 60 biblioteker for de meget it-

svage,” siger Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrel-

sen. 

Læs mere på virk.dk/postkasse. 

Idrætsforeninger skal have digital postkasse 

Ny landsdækkende konkurrence skal redde liv. 
Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden sætter nu 
en landsdækkende konkurrence i gang, hvor alle dan-
skere, lokale klubber og foreninger kan være med til at 
finde hjertestartere, som ikke er registreret på det nati-
onale Hjertestarter-Netværk www.hjertestarter.dk. 
 

Formålet er klart: Hvis hjertestarterne i Danmark bliver 
kortlagt, er der større chance for, at de bliver brugt, så 
flere af de 3.500 danskere, der hvert år falder om med 
hjertestop uden for et hospital, vil overleve. 
”I dag er der registreret flere end 8.400 hjertestartere i 
Danmark, men vi har en formodning om, at der hænger 
mindst dobbelt så mange rundt om i landet. En hjerte-
starter gavner kun, hvis man ved, hvor den hænger, og 
derfor gør vi nu en indsats for at få endnu flere regi-
streret,” fortæller Jesper Kjærgaard, læge på Rigshospi-
talets Hjerteafdeling og formand for Dansk Råd for 
Genoplivning. Han håber, at danskerne er med på idé-
en: 
 

”Konkurrencen er tænkt som en sjov aktivitet, der skal 
få danskerne til at lægge mærke til, hvor hjertestarter-
ne hænger. Samtidig er der sikkert mange ejere af hjer-
testartere, som ikke er opmærksomme på muligheden 
for gratis at registrere deres hjertestartere. I sidste en-
de kan det være med til at redde liv.” 
Alle kan deltage i konkurrencen om at finde ikke-
registrerede hjertestartere – både enkeltpersoner samt 
foreninger, klubber. Præmierne er fem iPhone 5s 
til enkeltpersoner, som deltager. Deltager man som en 
forening, klub eller lignende, kan man vinde 5.000 kro-
ner til en social aktvitet eller et fælles indkøb i klub-
ben.    
Læs mere om og deltag i konkurrencen på 

www.hjertestarterdagen.dk 

Danskerne skal på hjertestarter -jagt 



4 

Du får spørgsmål, anbefalinger og til sidst værktøjer, 
som hjælper din forening med at fastholde og rekrutte-
re frivillige. Desuden får du en 'Frivillighedsscore', som 
viser, hvor på frivillighedsbarometeret din forening pla-
cerer sig.    
Resultatet af testen og relevante værktøjer kan du bå-

de gemme og sende til lederne i din idrætsforening. 

Gå ind på hjemmesiden: 

http://www.frivillighedstjek.dk/da/frivillighedstesten 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Test: Hvor 'frivillig' er din idrætsforening?   

En frivillighedsstrategi er en plan for det frivillige 
arbejde i foreningen. Hvem gør hvad, og hvordan 
organiserer og håndterer I egentlig de frivillige? 
Strategien er en del af den måde, I vælger at lede 
foreningen på. 
 
Hvad er en frivillighedsstrategi? 
 
En frivillighedsstrategi er at have drøftet og vedtaget en 
plan for, hvordan foreningen vil organisere og støtte 
det frivillige arbejde i foreningen. Strategien er kort 
fortalt jeres værktøj til at lede foreningen på frivillig-
hedsområdet. 
Strategien tager udgangspunkt i tre trin: 
 Det I allerede gør i dag 
 Hvad I gerne vil fremover   
 Hvilke konkrete handlinger I har besluttet for at 

nå jeres mål   
 
Hvorfor have en frivillighedsstrategi? 
 
I lægger sikkert planer for næste sæsons trænerpåsæt-
ning, stævne- og turneringsdeltagelse, økonomi etc., 
men har I også en plan for hvordan I varetager frivillig-
heden som sikrer, at de frivillige stiller op næste år? 
I oplever måske ikke problemer med at rekruttere og 
fastholde frivillige lige nu, men hvordan ser det ud om 
et eller to år? Det er en god investering i foreningens 
fremtid at bruge kræfter på at drøfte hvordan I vil sikre, 
at der fremover er frivillige på alle poster i klubben.  
Uden frivillige ingen forening! 
 
DIF og IDANs frivillighedsundersøgelse viser, at forenin-
ger der har en frivillighedsstrategi, har lettere ved at 
rekruttere frivillige. Kun 8 % af foreningerne har en fri-
villighedsstrategi. 
 
Hvordan får I en frivillighedsstrategi? 
 
Der er mange måder at gribe det an på, når man skal 
lave en frivillighedsstrategi. Det vigtigste er, at I får 
drøftet alle aspekter af frivilligheden igennem og får 
skrevet ned hvad i vil gøre for at varetage frivilligheden.  
DIF har udviklet et værktøj: ”Følg tre trin til en frivillig-
hedstrategi”, som I kan benytte. I kan vælge først at 
arbejde jer ned igennem TRIN 1 og derefter gå til hhv. 

TRIN 2 og TRIN 3.  
Eller I kan arbejde hen ad, dvs. svare på spørgsmål 1 og 
derefter beskrive hvad I vil (TRIN 2) og hvad i gør(TRIN 
3). 
Modellen guider jer på vej ved at vise tænkte eksem-
pler. I skriver selvfølgelig jeres egne formuleringer og 
tager de temaer op, der er relevante for jer. 
I TRIN 2 giver vi jer forslag til hvilke værktøjer fra 
www.frivillighedstjek.dk I kan benytte for at komme i 
dybden med temaet. 
 

Når skemaet er udfyldt har I i princippet en frivillig-
hedsstrategi. Den kan selvfølgelig suppleres med mere 
forklarende tekst og evt. skrives om i mere læsbar 
form, men en stor del af arbejdet er allerede gjort. 
 

Hvem er ansvarlig for frivilligheden i Jeres forening? 
Foreningen har en formand og en kasserer, men har I 
også én der er ansvarlig for frivilligheden?  
 
http://www.frivillighedstjek.dk/da/frivillighedsstrategi 

DIF anbefaler, at I får en frivillig-ansvarlig, som har til 

opgave at varetage frivilligheden i foreningen. Læs me-

re om hvad en frivillig-ansvarlig laver her. 

 

Frivillighedsstrategi? 
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Nyh

Sponsor 

VI ER TILBAGE !!!  
Jydsk Billard Montering er tilbage som sponsor for DDBU. 

 

Vi sponsorer elite serien i keglebillard, som i år hedder JBM Ligaen. 
 

Vi ser meget frem til et rigtig godt samarbejde med DDBU, og til at støtte billard sport på 
højeste plan. 

 

Til dem som ikke i forvejen skulle kende JBM kommer her lidt info om vores firma. 
Hos Jydsk Billard Montering er vi specialister i ombetrækning af billardborde. Vi arbejder over hele landet, men kører altid ud 
fra virksomheden i Hammel, da vi ikke har filialer flere stedet i landet som ville fordyrer vores arbejde. Ved stører opgaver bli-

ver vi dog på stedet, for at sparer på kørselsomkostningerne. 
 

Flytning af enkelt borde, eller hele klubber kan vi også klarer. Ved store opgaver hvor der skal rekvireres kranbil, sørger vi na-
turligvis også for dette. 

 
Vores virksomhed indeholder værksted hvor vi renoverer borde, stort lager, samt udstillingslokale hvor forskellige bordet står 

opstillet, og hvor de mange forskellige køer kan afprøves. 
 

Vi forhandler alle typer billardborde både brugte og nye dvs. keglebillard, carambole, pool og snooker. Disse borde fås i mange 
forskellige priser og kvaliteter, lige fra billige hobby poolborde med MDF plade bund, til top professionelle kegle/carambole 

borde med 50mm. skiffersten og varmesystem. 
 

Desuden sælger vi alt udstyr inden for billard verden, men også dart, airhockey, bordfodbold og bordtennis ligger 
inden for vore kompetencer.  

 
Find os på Jydskbillar.dk & facebook.com/jydskbillard 

 

Nyhedsbrev fra DDBU  
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Nyt fra klubberne 

18 børn havde en super dejlig dag 
med konkurrencebillard. 

  
Næstved billard klub havde fornøjelsen af 18 dejlige 
børn der havde tilmeldt sig sæsonens første ungdoms-
cup. 
De 18 spillere blev inddelt i 2 pulje af 5 spillere og 2 
puljer af 4 spillere. I puljerne blev der spillet alle mod 
alle. 
Der var spillere som var til deres allerførste billardtur-
nering. Og de blev hjulpet godt igennem turneringen af 
både forældre, ledere og de rutinerede spillere som har 
været med til mange turneringer før.  
Der var også 2 helt nye spillere med fra Næstved billard 
klub. Og både Christian Larsen og Jonatan Corneliussen 
havde mange nerver på, men det var klart de begge 
kun havde været gået til billard i 4 uger. 
Alle puljekampene blev afviklet i super god sportslig 
ånd uden ophold i spillet. Så det var super godt at så 
mange forældre og ledere med taget med, og gav de 
unge spisepauser undervejs ved at afløse dem som 
dommere. For uden mad og drikke vil de unge ikke kun-
ne holde koncentrationen en hel dag. 
Facit efter puljespillet var at flg. 4 kvartfinaler så såle-
des ud: 
1. Christian, Næstved - Linea, Sorø 
2. Niklas, Næstved - Rico, Næstved 
3. Mik Birk, Næstved - Nicki, Hvalsø 
4. Bjørn, Slagelse - Jacob, Skælskør 
Linea, Niklas, Mik og Mikkel vandt deres kampe og stod 

over for hinanden i semifinalen. 
Mik og Niklas vandt deres semifinaler og mødtes i en 
ren Næstved finale, mens Linea og Bjørn kæmpede om 
3. pladsen. Linea havde fundet det super gode spil frem 
og vandt kampen sikkert med 4 flotte serier. 
Mik havde hele dagen igennem på trods af sygdom spil-
let fantastisk. Og mod Niklas forsatte han det gode spil 
og vandt finalen i sikker stil. Med førsteplad-
sen kvalificerede Mik sig til DM finalen der spilles i maj 
måned. 
  
Nielsens rengøring og vinduespolering havde indgået 
en sponsoraftale med Næstved billard klub og havde 
derfor gjort det muligt at der blev givet gratis frugt til 
alle samt indkøbt nogle ekstra præmier. Alle 4 puljevin-
dere fik en meget stor Toblerone og Mikkel Dyrborg fra 
Søborg og Nicki Gottfredsen fra Hvalsø fik hver en stor 
æske chokolade for deres store hjælp som dommer i 
rigtig mange kampe. 
Bjørn fra Slagelse og Christian fra Næstved fik hver en 
stor æske chokolade som belønning for at de havde 
turneringens største fremgang. 
  
Med venlig hilsen 
Mick Jørgensen 
Næstved billard klub  
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Nyt fra klubberne 

Billardklubben Højen modtog en check 

Billard klubben Højen på Frihedsvej i Stubbekøbing om 

sidste år kunne fejre deres 40 års jubilæum har netop 

modtaget en check fra Tuborg fonden på 11.900 som er  

blevet brugt på nye armaturer over alle deres billard-

borde. Klubben håber hermed at  de mere energivenli-

ge armaturer kan spare klubben for nogle penge. Det er 

nemlig blevet svært at samle sponsorpenge ind, når 

man kun er en lille klub. Derfor faldt pengene på et tørt 

sted. 
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Sponsor 
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DM Junior 9-ball og 10-ball 
 
9-ball turneringen blev i vanligt stil domineret af Herlev 
spillerne, men der sneg sig undervejs en gæv jyde ind 
som formåede at holde fast hele vejen til semifinalen. 
Så en semifinale med 3 Herlev og en Kolding spiller. De 
4 spillere var følgende: Søren Terp fra Kolding, Andreas 
Steen Bønnelykke, Joel Rosenfeldt og Andreas Madsen 
alle fra Herlev. Den store overraskelse her at det lykke-
des Andreas Steen Bønnelykke at spille sig her til i så 
ung en alder. Andreas er kun 12 år og fik bevist sit værd 
i foråret hvor han tog sølvet hjem i ungdomscup ’en 
(DM-U15)  i individuelt og guld med hold. 
 
Semifinalen så svær ud for ham, hvor han skulle op 
mod klubkammerat, Danskmester i 8-ball og elite spil-
ler Joel Rosenfeldt. Fra starten af denne kamp virkede 
det som Joel ikke rigtig var klar og forærede nærmest 
de først 3 racks væk. Derefter takkede Andreas for ga-
ven og holdt fast og vandt overraskende med cifrene 7-
3.  Så første finalist var Andreas Steen Bønnelykke. 
Den anden semifinale mellem Søren Terp fra Kolding og 
Andreas Madsen fra Herlev, blev aldrig rigtig spænden-
de. Andreas som sidste vandt Europamesterskabet sid-
ste år var usvigelig sikker og holdt sin egne breaks og 
slog til når Søren ikke holdt sit. Den endte med cifrene  
3-7 i Andreas’ favør. Så en ren Herlev finale mellem 
Andreas og Andreas. ”Store” Andreas Madsen havde 
set hvordan det gik Joel ved ikke at være klar fra star-
ten, så der var lagt en noget anderledes stil fra start, 
hvor Andreas Madsen viste ”lille” Andreas Bønnelykke 
hvordan man spiller elite pool på højeste plan, dvs. fejl-
frit. Denne kamp endte med cifrene 7-2. 
Så medalje rækkefølgen i 9-ball junior DM så således 
ud: 
 
Andreas Madsen (16 år), guld 
Andreas Steen Bønnelykke (12 år), sølv 
Søren Terp (17 år), Bronze 
Joel Rosenfeldt (18 år), bronze 
 
Så endnu 3 flotte DM medaljer til Herlev Pool. 
  
 

 Pool og snooker 

Nyhedsbrev fra DDBU  

 
Billede er fra venstre Andreas Bønnelykke, Andreas 
Madsen, Joel Rosenfeldt og Søren Terp. 
 
 
Søndag var det så 10-ball det galt og det lignede meget 
en gentagelse af lørdagens kampe. Dog med den lille 
forandring at Søren Terp ikke kunne holde fast denne 
gang, da han løb ind i Andreas Madsen allerede i kvart 
finalen. Dermed blev det en ren Herlev Pool Club semi-
finale, hvor det positive islæt denne gang var af kvinde-
lig karakter. Silje Helene Østergaard Munk fik med sit 
sikre spil kæmpet sig frem blandt drengene. Det endte 
med 3 af de samme deltagere som om lørdagen og 
med Silje som erstatning for Søren. 
Først kamp var Andreas Madsen mod Silje, har var der 
igen ikke overladt noget til fantasien. Andreas Madsen 
er stadig spillende i international klasse er meget svær 
at hamle op med. Så kampen endte med cifrene 7-3, så 
positivt at Silje fik 3 racks med hjem. 
Den anden semifinale stod igen mellem Joel og Andreas 
Bønnelykke, med en enkelt forskel. Joel var klar fra 
starten denne gang. Han skulle ikke have en gentagelse 
af lørdagens kamp, så her legede Joel terminator og 
rensede alt ud. Kampen endte med cifrene 7-0. 
Finalen kom så til at stå mellem Joel og Andreas Mad-
sen. Begge spillere var denne gang skruet helt op til 
kamp og de fulgtes ad det meste af vejen. Ved stillin-
gen 4-3 i Andreas favør og i Joels break kommer Joel til 
at misse en 9’er og Andreas tager den hjem til cifrene 5
-3. Andreas misser derefter i næste rack og stillingen er 



10 

så 5-4. Joel er lige ved at tage den hjem, men misser 
endnu gang og Andreas hiver den hjem til 6-4 og kan 
dermed kalde sig dobbelt Dansk mester. 
  
Men utroligt at Herlev spillerne hiver 7 DM medaljer 
hjem og at det ligner at næste generation kommer til at 
gøre det lige så godt. Det glæder mig utroligt meget 
som formand, at vi formår at holde højeste niveau på 
alle alderstrin.  
  
Så medalje rækkefølgen i 9-ball junior DM så således 
ud: 
Andreas Madsen (16 år), guld 
Joel Rosenfeldt (18 år), sølv 
Silje Munk (15 år), bronze 
Andreas Bønnelykke (12 år), bronze 

 Pool og snooker 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Billede er fra venstre Joel Rosenfeldt, Andreas Mad-
sen, Andreas Bønnelykke og Silje Munk. 

Bedre sent end aldrig 
I sidste nummer af DDBU’s Nyhedsbrev skete der en 
stor forglemmelse 
Beklager 
 

DDBU havde to spillere til Europamesterskaberne for 
Junior og Pupils i Sarajevo. 
Igen i år lykkedes det Andreas Madsen at komme hjem 
med medalje 
 
Andreas vandt en bronze medalje i 8-ball. 
Utroligt flot klaret. 
Det er nu lykkedes Andreas at vinde medaljer i de tre  
discipliner han har deltaget i. 
 

2013 bliver vist husket som “The Comeback Year”.. 
Nick Conradi vandt lørdag d. 14. september Mester-
rækken i Straight Pool. Det var Nick’s første turnering i 
flere år, og han blev den anden spiller i år der vender 
tilbage til turneringspool med en titel i første forsøg, 
efter at Jesper Nielsen gjorde det samme i starten af 
året. 
Nick slog Claus Juul i finalen, og kvalificerede sig derud-
over også til DM finalestævnet i Straight Pool 26.-27. 
oktober. 
Bronzemedaljerne gik til Rene Bak og Carsten Krøyer. 
Og Rene Bak overtager med semifinalepladsen 1. plad-
sen på Longoni Race Ranglisten. 
Stort tillykke til alle 4. 

http://ddbupool.dk/nick-conradi-er-tilbage-i-pool-med-en-sejr-i-straight-pool/#
http://ddbupool.dk/nick-conradi-er-tilbage-i-pool-med-en-sejr-i-straight-pool/#
http://ddbupool.dk/nick-conradi-er-tilbage-i-pool-med-en-sejr-i-straight-pool/#
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 Pool og snooker 

Nyhedsbrev fra DDBU  

Martin Larsen gjorde lidt af en comeback 
til Elite Pool.  

Godt nok har han kun holdt pause fra turneringer i ca. 7 
mdr., men i lørdagens turnering viste han at han er en 
af de aller bedste i Danmark. Undervejs i turneringen 
lykkedes det ham at slå nr. 1+2+3+4 på den aktuelle 
Eliterangliste. 

Finalen blev en revanche mod Jakob Lyng, som havde 
sendt Martin på tabersiden tidligere i turneringen. Men 
i finalen, der endnu en gang blev spillet efter midnat, 
viste Martin sig at være lidt skarpere, og efter en forry-
gende spændende og tæt kamp, med et super bank 
shot på 9′eren ved 6-6, lukker Martin kampen, og tager 
titlen. 
Dermed kan han også gøre sig forhåbninger om t kvali-
ficere sig ti lnæste sæsons Eliterække, på trods af kun 
at have spillet en brøkdel af de turneringer der tæller 
på ranglisten. 

3. pladserne gik til Janick Navne og Andreas Madsen. 

http://ddbupool.dk/martin-larsen-vinder-ept-5/#
http://ddbupool.dk/martin-larsen-vinder-ept-5/#
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 Pool og snooker 

Nyhedsbrev fra DDBU  
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Måned: Dato   Aktivitet    Sted 
 
Oktober 10.   FU møde 
  15.   FU møde 
  26   DM Straight Pool   (Ikke fastlagt endeligt 
 
November 8.-9.   Bestyrelsesmøde   Brøndby 
  20.   FU møde 
 
December 14   DM 10-ball & Sæsonafslutning  Aarhus Pool & Billard Klub 
  17.   FU møde 

Planlagte møder og aktiviteter i 2013  

Har du en begivenhed som skal i vores kalender  send den til nuchel@ddbu.dk så 
kommer den med næste gang vi udsender Nyhedsbrev.  

Deadline den 20. i hver måned 

Ny sponsorer i DDBU 
KB Fritidshuse er sponsor på licenskortene.   JBM er sponsor for Elitedivisionen i kegler 
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FORMAND 
Mikael Toft 
Telefon: 29248596 
E-mail: mt@ddbu.dk  
  
NÆSTFORMAND 
Henning Schultz 
Telefon: 22709713  
E-mail: hs@ddbu.dk 
   
ELITEUDVALGSFORMAND 
Michael Lohse 

Telefon: +45 23259055 

E-mail: milo@ddbu.dk 

 
TURNERINGSUDVALGSFORMAND 
Jan Mortensen 
Telefon: 40954246 
E-mail: jm@ddbu.dk 
 
KASSERER 
Niels Chr. Kjær 
Telefon: 99555100  
E-mail: nck@ddbu.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Johnny Sort Jensen 
Telefon: 62650313 
E-mail: jsj@ddbu.dk 
 
FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET 
Carsten Andersen 
Telefon: 26237912 
E-mail: ca@ddbu.dk 

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  


