
1 

November 2014  Nummer 9 

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

Nyhedsbrev fra DDBU 

Planlagte Fyraftens-/regionsmøder 2015 

Mandag den 19. jan 2015          kl. 17.30 – 19.30     Viborg Billard Club  Håndværkervej 12, 8800 Viborg 
 
Tirsdag den 20. jan. 2015           kl. 17.30 – 19.30       Billardklubben Frem  Brostræde 3a, 6000 Kolding 

 
Mandag den 16. febr. 2015        kl. 17.30 – 19.30  Sakskøbing Billard Klub Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 

       Sakskøbing 
 
Tirsdag den 17. febr. 2015         kl. 17.30 – 19.30           Idrættens Hus, 2605 Brøndby 

DDBU SENIOR HANDICAP - keglebillard 
 
DDBU´s oldboys individuel række i keglebillard kører med stor succes, rigtig mange benytter sig af denne turnering, 
så vi har besluttet at prøve med en lignende turnering i keglebillard med handicap distance.  
 
Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage, så turneringen fremover vil være en fast del på datoplanen. Jo flere del-
tagere jo kortere afstande og det vil dermed også give mulighed for at afvikle de første runder på hverdagsaftener. 
 
Spilletidspunkt: Mandag kl. 19.00 eller lørdag kl. 11.00 (afhæng af afstandene) 
 
Deltagere:  For alle spillere til og med A-rækken 
 
Dommere:  I henhold til DDBU´s turn.reglement § 8.1  stk. A 
 
Distance:  Årsgennemsnit x 30 + 30 
 
Afvikling:  Der spilles fortrinsvis 3-mands puljer – nr. 1 og 2 fra hver puljer går videre til næste run 
   de.  
   Der afsluttes med en Landsfinale 
 
Tilmelding:  Alle spillere der er fyldt 19 år den 31. dec. 2014 kan deltage, og  
   tilmeldingen foretages på www.billardresultater.dk via klubbens login 
 
Tilmeldingsfrist: 9. november 2014 
 
Tilmeldingsgebyr: 125 kr. pr. deltager 

http://www.billardresultater.dk
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Nyt fra klubberne 

Åbent sind og vilje til udvikling. 
Næstved Billard Klub havde fordel af hjemmeba-
ne da de tog imod Korsør Billard Club en tirsdag 
aften. 
 
Men begge klubber spillede sammen og ikke imod hin-
anden som man normalt ser et møde imellem 2 klub-
ber. Korsør og Næstved har igennem et stykke tid når 
de tilfældigt har mødtes ved turneringskampe og mø-
der under DDBU. talt om hvordan det går i hver deres 
klub, og det har kastet sig i et par løse ideer og forslag 
til hinanden. Men de har egentligt ikke ført til mere end 
gode intentioner. 
Så Korsørs bestyrelse tog kontakt til Formanden for 
Næstved billard klub Mick Jørgensen og spurgte om de 
2 klubber ikke skulle mødes over en kop kaffe og ud-
veksle ideer til udvikling af begge billard klubber, og 
hvis Næstved lagde lokaler til så ville Korsørs Michael 
Eriksen Formand, Thomas Vester Kasserer og Chris Sø-
rensen Turneringsleder tage et stykke kage med. 
Meningen med denne artikel er at Korsør Billard Club 
og Næstved billard klub gerne vil dele ud af deres tan-
ker omkring mulige løsninger på de mange udfordrin-
ger som landets billardklubber højst sandsynlig også 
arbejder med. Og håbet er selvfølgelig at der er nogen 
som kan bruge disse ideer til at få løst nogen af deres 
udfordringer til gavn for billardsporten i den sidste en-
de.  
 
Det var en tirsdag aften…….. 
Korsør og Næstved mødtes en tirsdag kl. 20.00 og for-
talte hver især hvor de mente at de havde nogle udfor-
dringer, men også hvor deres styrker lå, og de kom 
frem til flg. Hovedpunkter som: 
 Manglende presse 
 Manglende sponsorer og få midler i klubkassen 
 Skal klubben have en Facebookside og hvordan 
 Manglende ungdomsspillere 
 Faldende medlemsantal 
 
Presse:  
Her var et af punkterne at det var svært at blive nævnt i 
sportssektionen i de lokale aviser. En løsning kunne 
være at man flyttede fokus væk fra sportssektionen for 
den er ofte ”reserveret til d store sportsgrene” som 
fodbold, håndbold osv. I stedet for at indsende presse-
meddelelser til sportsredaktionen kunne man sende 
dem til evt. Korsør redaktionen, da de ofte er mere 

sultne efter nyheder end sportsredaktionen. Og det er 
ligegyldigt hvor i avisen billardsporten bliver nævnt, 
bare den bliver nævnt. Og der er mange fordele ved at 
blive synlig som billard klub i aviserne. Klubbens spon-
sorer kan se at klubben er aktiv og evt. er ”værd” at 
støtte. Borgerne i lokalområdet bliver gjort opmærk-
som på at der er en billard klub i området. Og kommu-
nen kan se at man er aktiv, og dermed ved kommunen 
alt om billard klubben når der skal laves forhandlinger 
om tilskud, og evt. støtte til projekter mm. 
 
Sponsorer/fonde:  
Her var de gode forslag at man tog kontakt til en lokal 
frisør og tilbød at 2 spillere fra klubben blev klippet der, 
det næste år, imod at frisøren tegnede en sponsorkon-
trakt med billard klubben på eksempelvis 2500 kr. år-
ligt. På den måde var frisøren sikret sin investering 
samt kunne trække beløbet fra i moms, og muligheden 
for at få flere kunder pga. reklamen som klubben så 
sørgede for. Og når man søger sponsorer er det meget 
vigtigt at man møder forberedt op hos virksomhederne 
og har noget at tilbyde, og ikke blot ”gå tiggergang”. 
For der skal mere til i dag, at finde sponsorer. Der blev 
også talt om at man som klub kan sætte sig ned og lave 
en liste over alle de ting som der hvert år bliver brugt 
penge på, for at holde klubben kørende. Det kunne evt. 
være, billardballer, rengøringsartikler, kaffe, osv. Tu-
borgfondet, Nordea fonden mv. er oplagte til at søge 
om tilskud til indkøb af eksempelvis nye billardballer. 
Rengøringsartikler, kaffe mm. kunne man spørge om 
det nærmeste supermarked ville sponsorer, da deres 
kostpriser er så lave at det ikke føles som et stort be-
løb, men det har en stor betydning for den enkelte bil-
lard klub. Og hvis man får nedbragt sine årlige udgifter, 
så vil der alt andet lige opstå et større overskud, til 
gavn for klubben og den medlemmer. Og husk at gå ind 
på kommunens hjemmeside og se efter om der ikke er 
mulighed for at søge om støtte til billardklubben. Næ-
sten alle kommuner har puljer der kan søges til udvik-
ling (hvervekampagne for ungdom), ny indkøb (borde, 
stole, lamper osv. ) 
 
Facebookside:  
Her blev der talt om hvordan en Facebookside bedst 
ville virke, og her faldt snakken på at det skulle være en 
fuldt offentlig gruppe, hvor alle havde mulighed for at 
læse opslagene så man opnår den bedst mulige rekla-
me. Men man bør gøre således at nye medlemmer skal 
godkendes, så man har en mulighed for at kontrollerer 
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Nyt fra klubberne 

Populær billardklub udvider igen 
  
Tredje gang er lykkens gang. Talemåden passer godt til 

Billard Odsherred, der har haft hele tre forskellige klub-

lokaler i løbet af to år, da deres klublokaler nedbrænd-

te i henholdsvis Odsherred og Højby Hallen. Men nu 

har klubben fundet sig til rette i Nr. Asmindrup, som de 

indviede den 22. august, og siden indvielsen er der 

kommet 20 nye medlemmer. 

Vokseværket er ikke slut endnu. Dragsholm Dart Klub 

har netop indstillet deres aktiviteter i Asnæs og foræret 

Billard Odsherred tre komplette turneringsskiver med 

tilbehør. Derfor indretter billardklubben et af sine loka-

ler til dartspillere, som kan blive medlemmer på lige 

fod med billardspillerne i klubben. 

-          Alle klubbens medlemmer kan selvfølgelig udøve 

begge aktiviteter, som de vil, og dartspillerne kommer 

til at indgå i klubbens virke samt vores meget stærke, 

sociale samvær, siger John Nielsen, formand for Billard 

Odsherred. 

Han opfordrer interesserede til at henvende sig, så 

dartspillet kan komme op at køre hurtigst muligt. 

-          Vi håber, at den flotte gestus fra Dragsholm Dart 

Klub bliver en succes i Billard Odsherred. 

   
  
Kontaktinfo 

John Nielsen, Formand for Billard Odsherred 

Tlf: 59 30 60 39 

Mail: johnvbc@outlook.dk 

Hjemmeside: Billard-Odsherred.dk 

hvem man ønsker i gruppen. Men der var enighed om 
at en Facebookside var en nødvendighed, da det er 
herigennem at man får mulighed for at nå ud til en 
masse mennesker og især de unge. 
 
Ungdomsspillere:  
Her blev der talt meget om hvordan man skulle starte 
med at forsøge sig med at skaffe flere ungdomsmed-
lemmer. Og det første man skal gøre er at have en eller 
to trænere som er i klubben på faste tider og er klar til 
at tage imod nye unge spillere. Først når man han 
”basen” på plads ( trænere og træningstider) bør man 
iværksætte hvervekampagner osv. Fordelen ved at der 
er faste trænings tider, er at hvis nye potentielle med-
lemmer ringer til eksempelvis formanden, så kan han 
henvise til den fastsatte trænings tid. Det viser også nye 
medlemmer at det er en billard klub hvor der er plads 
til de unge og at der er styr på arbejdet med ungdom-
men. Der blev også talt om problemet med at holde på 
de unge når de er kommet ind i billardklubben. Og her 
er det vigtigt at der er mulighed for at de unge løbende 
opnår udvikling da det ofte er pga. manglende udvikling 
og for lidt krav til de unge om seriøs træning mm. at de 
stopper. En idè til at få en masse børn til at lære lidt 
mere om billard, er at man kontakter den nærmeste 
folkeskole og tilbyder dem at billardklubben gerne vil 
lægge lokaler og trænere til som en aktivitet ved skoler-
nes idrætsdag/sidste skoledag. Langt de fleste skoler vil 
tage imod tilbuddet om at kunne tilbyde noget nyt for 
deres elever. 
 
Faldende medlemstal: Her er der 2 vigtige fokusområ-
der. Det første er medlemshvervning. Og det er en su-
per vigtig opgave der kan bestå af åbent hus arrange-
menter, omdeling af flyers, reklamer på Facebook osv.  
Og det samme med at have en træningstid og instruk-
tører som i afsnittet om ungdomsspillere er meget vig-
tig. Og sørg for at de føler sig velkommen i klubben ved 
at tilbyde dem træning. Og inden de har spillet for 
mange måneder bør de have haft tilbuddet om at kom-
me ud og spille turneringer, da det kan være medvir-
kende til at de for alvor bliver fanget af vores elskede 
sport. Det andet fokusområde er vedligeholdelse af 
nuværende medlemmer. Her kunne man afvikle inter-
ne turneringer for at få flere til at komme i klubben og 
spille. Man kan også invitere medlemmerne på dagens 
som man bestiller til eksempelvis kl. 17.30 den første 
torsdag i hver måned. På den måde kan medlemmerne 
sidde og hygge sig med aftensmaden inden de går i 

gang med træningen. Man bør også kunne tilbyde klub-
bens seniorspillere instruktion hvis nogen ønsker det, 
da det kan være medvirkende til at der sker en udvik-

mailto:johnvbc@outlook.dk
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Kurser 
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 Nyt fra klubberne 

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 

Frivillighedstjek.dk:  
Værktøjskassen til de idrætsfri-
villige 
 
’Afklar roller og opgaver’ og ’Lav en årsplan’. Så-
dan lyder tre ud af 27 værktøjer, som DIF har la-
vet til de ca. 340.000 DIF-frivillige. 
 
 
 
Hvis du er frivillig træner eller leder i en idrætsfor-
ening og endnu ikke har været et smut forbi Frivillig-
hedstjek.dk, så bør du fluks gøre som mere end 
15.000 frivillige allerede har gjort - klik dig ind og lad 
dig inspirere. Frivillighedstjek.dk bugner af konkrete 
værktøjer, der gør livet lettere som frivillig i en idræts-
forening. 
 

Du finder fx skabeloner til, hvordan du laver en dom-
merplan, hvordan foreningens opgaver deles ud på 
flere hænder, og hvordan du bedst kickstarter nye 
aktiviteter. Du kan også tage foreningstesten, som 
viser, hvor god idrætsforeningen er til frivillighed. Re-
sultatet af testen giver dig både anbefalinger til, hvor-
dan din idrætsforening bliver bedre til at rekruttere og 
fastholde frivillige samt konkrete værktøjer, som for-
eningen kan benytte. 
 
Tjek sitet: www.frivillighedstjek.dk  

 Nyt fra DIF 

http://www.frivillighedstjek.dk
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 Pool og snooker 

Med weekendens sejr i Mesterrække Mesterskabet i 

10-ball, sikrede Rene Bak sig sæsonens 3. Mester-

skab, og 5. turneringssejr i indeværende sæson. 

Han har allerede nu så mange point forspring til nr. 2 

på listen at han ikke kan hentes, og dermed vinder 

han Mesterrækken, og sikrer sig en plads i Eliteræk-

ken i næste sæson. 

Sølv gik til Samir Saciri, Bronzemedaljerne fik Jesper 

Nielsen og Rasmus Boss Nielsen. 
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Nyhedsbrev fra DDBU  

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  


