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Sæsonen skudt i gang med største turnering i årevis

For første gang blev en turnering i Danmark afviklet
efter samme princip som “German Pool Tour”,
nemlig i flere puljer, til kortere distance, men så alle
får flere kampe.

Og for første gang var der to klubber sammen om
afviklingen, det betød at antallet af deltagere kunne
være højere end vi normalt er i stand til, da vi jo
ikke har store poolhaller til rådighed, også dette var
en stor succes. Både Dan’s Poolhall og ABK31 var
perfekte værter, gode borde, pudsede baller og
personale og turneringsledere der var hjælpsomme
og styrede turneringen med kyndig hånd.
8 puljer med 4-5 mand i hver betød at alle var sikret
mindst 3 kampe. Turneringen var desuden med
handicap, som betød at flere af de mange helt nye
spillere havde chancer for at vinde kampe, og
gjorde det mod de mere erfarne spillere i feltet. Det
betød også at der var rigtig mange tætte kampe,

mange “hill-hill” afgørelser.

Efter ca. 6 timer var puljerne spillet færdig, og de 2
bedste fra hver af de 8 puljer var klar til 1/8-finaler,
hvor puljevinderne skulle møde en 2’er fra en af de
andre puljer. Og her fortsatte spændingen, 6 af
kampene blev vundet med 8-6, eller 8-7, og fem af
de otte kampe blev vundet af spilleren der var
blevet 2’er i sin pulje.

For Kim Sandhøj, Flemming Lei Andersen, Marcus
Mentzler, Lars Tolbod, Theis Magle, Shahriar Md
Khan, Nikolaj Sonne Svendsen og Søren N. Nielsen
blev 1/8-finalen endestationen for denne gang.
Kvartfinalerne var et mix af spillere på alle niveauer
og med blandet rutine, to af kvartfinalerne blev
ligledes 8-7, hvor det blev rutinen der sejrede.
Anders Due, Morten Boyling, Andreas Bønnelykke
og Christian Pless måtte i denne omgang se deres
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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.



chancer for en semifinale forsvinde, og de blev nr.
5-8.

Hermed var vi fremme ved semifinalerne, hvor de
på papiret bedste spillere begge to spillede op til
deres absolut bedste, og i løbet af kort tid havde
besejret deres modstandere 8-1 og 8-3. Thomas
Johannesen og Stanislav Stanev var færdige for i
dag. Og 12 timer efter starten af de første kampe
var Jesper Schmidt og Jakob Lyng klar til at spille
finale. To elitespillere der begge var tørstige efter
en stor turneringssejr, og som hele dagen havde
spillet virkelig godt pool.

Kampen startede helt lige med sættene skiftevis til
den ene eller anden, med ved 3-3 sneg der sig et
par fejl ind hos Jesper, og pludselig var stillingen 7-3
til Jakob. Men et par gode breaks, og hurtige run
outs var Jesper tilbage på 6-7. Men én brændt bal
betød at Jakob fik chancen, og den lod han ikke gå
fra sig. Jakob Lyng vandt 8-6.

Alle resultater her: http://ddbu.billiardport.com/

Sæsonen skudt i gang med største turnering i årevis
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Junior Event 1 i Osted er vel overstået.
15 deltagere med fra start
De fire medaljetagere blev fra venstre.
Julius bronze, Nicklas sølv, Axel guld og William
bronze.

Stort tillykke til alle og tak alle for en dejlig og
hyggelig dag

Skønt at se disse børn få venskaber på tværs af
klubberne selvom de konkurrere og dyster mod
hinanden

Resultater kan ses her: https://cuescore.com/to…/
Junior+Event+1%2C+2017-2018/1704211

Rangliste kan ses her: https://cuescore.com/
ranking/Junior+Pool/1485064
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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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Billard på TV 2
Orientering fra DDBU.
DDBU og TV 2 Lorry har indgået samarbejde
omkring DDBU deltagelse i en ny programserie på
TV 2 Lorry, som vises i 2018.
TV 2 Lorry sender i 2018 en programserie kaldet:
"Min klub", hvor TV værten Thomas Uhrskov
besøger 20 sportsgrene og sportsklubber.
TV programserien omhandler profilering og
synliggørelse af sportsgren/klub, samt fremstilling
af facts omkring sporten, historik, personer,
billardtricks, sjove indslag, turneringsspil, sociale
forhold i klubben o.a.
Programserien har både en TV dimension og en
netbaseret dimension.
TV optagelserne kan efterfølgende bruges af DDBU
på forbundets hjemmeside, YouTube kanal og
Facebook grupper, som promotion film for sporten
og for unionen.
TV optagelserne kan også bruges af deltagende
klub og af øvrige DDBU klubber på video link, når
TV optagelserne har været vist på TV 2 Lorry i
foråret 2018.
DDBU har udpeget Ølstykke Billard Klub som
samarbejdspartner til DDBU og til TV 2 i
programserien.
Optagelserne til TV programmet begynder i
oktober/november.
DDBU kommer med videre information, når TV
udsendelsen med billard vises på TV 2 Lorry.
Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen - Formand for Den Danske
Billard Union

Den kommende medlemsregistrering
Omkring 1. december starter medlems
indberetningen til DIF.
I denne forbindelse er det vigtigt at klubberne
sørger for at tjekke at de oplysninger der står i CFR-
registeret (Centralt Forenings Register) også er
korrekte.
Man tilgår registeret via www.medlemstal.dk hvor
det fremgår hvilke oplysninger der er nødvendige
for at medlemsregistreringen kan foregå så korrekt
som muligt.
Ved forrige medlemsregistrering måtte vi
konstatere at 50% af klubberne ikke havde
opdateret deres klubinformationer korrekt –
hvilket naturligvis ikke er acceptabelt overfor
Danmarks Idræts Forbund.
Flere kommuner tilslutter sig CFR-registeret hvilket
gør at i mange tilfælde skal klubberne kun
registrere deres medlemmer én gang.
Klubbernes CFR nummer kan findes på
www.billardresultater.dk under klubinfo.
Jeg vil derfor kraftigt opfordre klubberne til hurtigst
muligt at tjekke jeres informationer således at vi
kan imødese en medlemsregistrering uden alt for
mange fejl og mangler.

Med venlig hilsen
Jan Bemmann

IT-oversigt
Vi har i et stykke tid arbejdet på et nyt og forbedret
cup program. Programmet gik i luften i den
forgangne weekend og vi har kun modtaget
positive tilbagemeldinger.
Der mangler nu kun skema for knock out og
ranglisterne.
Rekorderne er blevet opdateret og ligger på
www.ddbu.dk – der linkes derudover fra
www.billardresultater.dk
I løbet af forholdsvis kort tid går vi i gang med
spillerprofilerne og en længe ønsket SMS-service.

Med venlig hilsen

Jan Bemmann



Thomas Andersen vinder SIMONIS Nordic
Championship 3-Cushion 2017.

Fra d. 6-8. oktober var DDBU vært for NM i 3-bande,

som blev spillet i billardklubben KBK/BNV, Grøndal

Multicenter.

Mesterskabet havde deltagelse af 24 spillere fra

Sverige, Norge, Finland og Danmark.

Thomas Andersen vandt finalen ved NMmed 40-35

over en anden dansker, Martin Olesen.

Gennemsnittet var på 1,111.

Thomas Andersen er nu den tredje dansker på de

seneste 3 år, som har vundet NM i 3-bande

carambole.

Brian Zola Hansen vandt i 2015, og Lars Dunch blev

NM vinder sidste år.

Semifinalerne ved NM var en ren dansk affære, da

alle 4 spillere kom fra Danmark.

Svenske David Pennør tabte til Allan Schrøder i

kvartfinalen, og blev med sin 7. plads den bedste

”ikke dansker” ved NM.

I den ene semifinale vandt Martin Olesen over den

regerende Danmarksmester Allan Schrøder med

40-24 i 31 indgange.

Den anden semifinale var en velspillet kamp mellem

Brian Knudsen og Thomas Andersen. Thomas

Andersen var stort bagud ved pausen, men leverede

et flot come back og vandt kampen 40-36 i 25

indgange.

SIMONIS Nordic Championship 3-Cushion 2017.
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Lars Dunch, som vandt NM i 2016 med en finalesejr

over Brian Knudsen, blev denne gang nr. 9 i

turneringen. Han tabte i 1/8 finale til en meget

velspillende René Hendriksen, som lavede de 40

point i 19 indgange. Snit 2,105.

Lars Dunch havde dog det bedste enkeltsnit for en

kamp i turneringen, da han i det indledende

gruppespil spillede en kamp med 2,307 i snit.

Allan Schrøder lavede stævnets højeste serie på 13.

Slutstillingen ved SIMONIS Nordic Championship 3-

Cushion: (8 bedste)

1. Thomas Andersen (DK) 1,289

2. Martin Olesen (DK) 1,049

3. Brian Knudsen (DK) 1,214

4. Allan Schrøder (DK) 1,086

5. Tonny Carlsen (DK) 1,282

6. René Hendriksen (DK) 1,217

7. David Pennør (SE) 1,062

8. Jan Clausen (DK) 0,816

SIMONIS Nordic Championship 3-Cushion 2017 var

organiseret af Den Danske Billard Union og Nordic

Billiard Council, i samarbejde med billardklubben

KBK/BNV.

Michael B. Nielsen var turneringsleder, og DDBU

formanden var stævneleder.

Jan Bemmann stod for stævnekontor og for
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resultatformidling.

Flere af kampene fra NM blev transmitteret på

DDBU Live Streaming og kan ses på You Tube.

Kent Erichsen og Henrik Munk stod for Live

Streaming optagelserne ved stævnet, og fik

kommentatorhjælp fra Niels O. Hansen og Bo

Tønning.

DDBU er vært for NM i 3-bande igen i 2018.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen

Formand for Den Danske Billard Union



Nyt til/fra klubberne

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union Nummer 9 2017

Asaa Billardklub har arrangeret marathon
billard.
Tak til sponsorer, politikere og klubbens
medlemmer. I alt blev der spillet 56.539 kr. ind.
Fantastisk godt gået...

Vi vil gerne sige tak til Margit Chemnitz Knud Erik
Sørensen Arne M. Jensen Mikael Klitgaard Aros
Forsikring Sparekassen Vendsyssels Fond Ulsted
Sparekassen Vendsyssel Møllehuset Asaa I/S Asaa
Camping & Hytteferie ved Nordjyllands Østkyst
Asaa Skilte SPAR Asaa Dronninglund Tv-Center
Brunø Tøj Dybvad Brunø Tøj Dronninglund

En stor tak til Niels Nüchel for hjælp til at sætte
plakat og folder op..

Samt alle de medlemmer der har knoklet for dette
arrangement. Dælme godt gået.

Tinglev Billardklub

Tinglev Billardklub deltager I weekenden 7/8
oktober på messe I Tinglev fritidscenter sammen
med

Udstillere fra Tinglev Handelsstand og byens øvrige
foreninger.

Derfor har klubben med hjælp fra
udviklingskonsulenten fået fremstillet flyers,
plakater og en roll-up til denne messe.

Har din klub brug for hjæp til PR materialer så
kontakt:

Udviklingskonsulent

Niels Nüchel

Tlf. 24250633

E-mail: nuchel@ddbu.dk

Tinglev Billard Klub

Mulighed for instruktion på alle niveauer
www.tinglev-billard-klub.dk

Facebook: https://www.facebook.com/tinglevbillard/?fref=ts

Nørremarken 44, Tinglev (Bagsiden af Tinglevhallen)
Information: 22653154



Fra den 31. oktober vil Børnehjælpsdagens traditionsrige Julelotteri igen være på gaden. Hundredvis af
foreninger, idrætsklubber og skoleklasser over hele landet vil sælge Julelodder og tjene rigtig gode penge
til deres klasse- og foreningskasse. De støtter samtidig Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn og
udsatte unge i Danmark.

Spred budskabet til jeres medlemmer
Vi vil være taknemmelige for, at I spreder budskabet om Julelotteriet i jeres egne medier; jeres
foreninger og medlemmer vil potentielt kunne tjene gode penge til fælleskassen og samtidig tage et
socialt ansvar.

Bring omtalen i jeres nyhedsbreve, på sociale medier eller hjemmeside. I kan gøre brug af følgende
materiale:

· Annonce til sociale medier (jpg)
· Billede af lodder med penge i baggrunden (jpg)
· Billede af Juleloddets forside (jpg)
· Direkte link: https://www.bhd.dk/julelotteri

Fakta om Julelotteriet: Hvordan og hvornår
Der er rigtig mange penge at hente for foreningerne, som de kan bruge til udstyr, rejser eller andre
aktiviteter. I 2016 var foreningernes samlede gevinst ved lodsalget på 2,5 millioner kroner.
· Salget af Julelotteriet sker i perioden 31. oktober til 24. december 2017
· Et lod koster 20 kr. og heraf tjener deltagerne selv 8,50 kr. til fælleskassen.
· Det er gratis at tilmelde sig og usolgte lodder kan returneres. Der er således ingen økonomisk risiko.
· Nye sælgere kan melde sig i hele salgsperioden.
· Tilmelding foregår her: Bestil lodder til Julelotteriet
Fakta om Børnehjælpsdagen
Børnehjælpsdagen støtter anbragte børn (0-17 år) samt udsatte unge (op til 29 år) i Danmark.
Hjælpeorganisationen styrker børnenes og de unges kompetencer, fysiske og mentale robusthed gennem
projekter, camps og 1-dags-arrangementer, der bliver afholdt over hele landet. Sidste år fik 9.720 børn
anbragte børn og udsatte unge direkte glæde af Børnehjælpsdagens arbejde. Læs mere på bhd.dk og
facebook.com/bornehjaelpsdagen

Lad endelig høre fra jer, hvis I får brug for andet materiale.

På forhånd mange tak for hjælpen!
Annedorthe Kring
Marketingassistent
Børnehjælpsdagen
Strandlodsvej 7, 2300 København S
T: 3530 9300 D: 3530 9313
ak@bhd.dk www.bhd.dk

Nyt til/fra klubberne
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https://www.bhd.dk/wp-content/uploads/2017/08/Julelotteri_2017_annonce_til_omtale_frit_brug.jpg
https://www.bhd.dk/wp-content/uploads/2017/08/Julelotteri-2017-penge-og-lodder.jpg
https://www.bhd.dk/wp-content/uploads/2017/08/B%C3%B8rnehj%C3%A6lpsdagens_Julelod_2017_forside.jpg
https://www.bhd.dk/julelotteri
https://www.bhd.dk/lotterier/saelg-lotterier-og-tjen-penge/julelotteriet-saelg-lodder-og-tjen-penge-2-2/
https://www.bhd.dk/
https://www.facebook.com/bornehjaelpsdagen
mailto:ak@bhd.dk
http://www.bhd.dk/
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En eksklusionssag

På årsmødet i juni 2017 redegjorde Ordensudvalget
i sin beretning kort om en eksklusionssag. En
bestyrelse besluttede at ekskludere et medlem, som
efter bestyrelsens mening ikke levede op til klubben
normer og værdigrundlag. Medlemmet ønskede at
få at få sagen prøvet ved klubbens
generalforsamling, der med stor majoritet
stadfæstede eksklusionen-

Medlemmet ankede afgørelsen til DDBU’s
forretningsudvalg, der stadfæstede afgørelsen. Den
afgørelse ankede medlemmet til Ordensudvalget.
Ordensudvalget afsagde en kendelse om, at
medlemmet var automatisk udmeldt den 1. juni
2016 på grund af ulovlig kontingentrestance, men
subsidiært stadfæstede eksklusionen.

Denne afgørelse blev af medlemmet anket til DIF-
Idrættens højeste appelinstans (efterfølgende
benævnt DIF).

DIF fastslår, at alene eksklusionssagen behandles
(og altså ikke om medlemmet faktisk er udmeldt på
det tidspunkt, hvor han ekskluderes), hvorfor
Ordensudvalgets kendelse om hans udmeldelse står
ved magt.

DIF afsiger en kendelse der ophæver eksklusionen,
da klubben ikke har løftet bevisbyrden for, at der
var fornødent grundlag for uden videre at
ekskludere medlemmet.

Han er altså udmeldt, men ikke ekskluderet.

Hvad kan i lære

DIF lægger vægt på 4 forhold:

1 Dokumentation:

Hvis et medlem har en uacceptabel adfærd skal
man skriftligt og med datering gøre ham
opmærksom på det, forklare konsekvenserne af,
hvad en fortsat uacceptabel adfærd er, og få
medlemmets underskrift på, at han har forstået det.

Det kan eventuelt være nødvendigt med flere
advarsler, før der skrides til handling.

2 Saglig

Det vil sige noget som bygger på eller holdersig til
objektive kendsgerninger uden at inddrage
uvedkommende personlige vurderinger, interesser
eller lignende.

Det er ikke sagligt at ekskludere et medlem, fordi
han løber med formandens kone, men løber han
med kassen, er det en anden sag.

3 Rimelig

Om en påtale eller eksklusion er passende og
fornuftig under de givne omstændigheder.

Jeg tror, der her ligger en afgørende forskel i
opfattelsen mellem de forskellige instanser under
DDBU og DIF.

Jeg mener, at dem der bedst kan vurdere om noget
er passende og fornuftig under de givne
omstændigheder, er dem der befinder sig på stedet
og kender omstændighederne, det vil sige
medlemmerne (bestyrelsen og
generalforsamlingen). Bliver man ”dømt” er det
måske rimeligt, at medlemmet kun kan få omstødt
kendelsen, hvis han kan bevise, at der er begået
”rettergangsfejl”.

Jeg tror, der er stor forskel på kultur og værdier i
forskellige sportsforbund. For nylig kom 2
holdkammerater under en fodboldkamp temmelig
kraftigt op at skændes på banen, uden at det fik
synlige følger. Hvis 2 holdkammerater under en
billardholdkamp skubbede og råbte højt af
hinanden tror jeg, det ville få følger.

Det fremgår ikke af DIF’ præmisser i hvor høj grad,
man har sat sig ind i billardkulturen generelt og den
enkelte klubs kultur specielt, herunder hvor meget
vægt, der er lagt på en klubs generalforsamlings
vurdering af, hvad der er rimelig.

Nyt fra DDBU
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Nyt fra DDBU

Ved en påtale overfor et medlem, er det derfor
meget vigtigt, at man tydeliggør, hvori det
upassende og ufornuftige under de givne
omstændigheder, ikke er på sin plads.

4 Proportional

Der skal være en sammenhæng mellem forseelsens
art og hyppighed og straffen.

Det er umiddelbart en voldsom straf, at ekskludere
et medlem. Det rejser også spørgsmålet om, hvor
længe en eksklusion gælder.

Jeg opfordrer til, at man i stedet benytter sig af at
give en karantæne, hvis længde jo kan gradueres
efter forholdets alvor.

Klubbernes vedtægter

Jeg vil opfordre til, at man i klubbernes vedtægter
får indskrevet procedurer for, hvordan
medlemmers uhensigtsmæssige adfærd skal
behandles.

Generelle betragtninger

Sager om eksklusion eller karantæne kan være
vanskeligt at bedømme for udenforstående, da der
sjældent er fysiske beviser for dårlig adfærd.

Hvis et medlem gentagne gange ulovligt ryger over
bordet eller sætter ølflasker på bordet så der
kommer brændmærker eller ølpletter på klædet,
kan man tage et billede og vidner kan bevise, hvem
der er synderen.

En dårlig adfærd med skænderi, fuldskab, råberi
eller klammeri kan jo ikke bevises ved fysiske
forhold. I sådanne situationer, må man stole på, at
passende tiltag som advarsler, karantæne eller
eksklusion som bestyrelsen iværksætter er
passende i situationen. Hvis en generalforsamling
bakker bestyrelsen op, mener jeg, der skal meget
tungtvejende grunde til at forkaste den afgørelse,
som de personer, der befinder sig i situationen, har
afgjort.

Man kunne diskutere, om det i en sådan situation
skulle være medlemmet, der skal bevise at
bestyrelsen lyver eller at generalforsamlingen er
manipuleret.

Selvfølgelig skal det enkelte medlem have en
retssikkerhed mod forfølgelse, men klubben skal vel
også have en sikkerhed for, at et enkelt medlems
dårlige adfærd ikke ødelægger klubben.

Så et vanskeligt spørgsmål: hvad vejer tungest;
hensynet til medlemmet eller hensynet til klubben?

Ove Jensen

Formand for Ordensudvalget
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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
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Vi støtter de lokale billardklubber med Vær Aktiv 
kampagnen. 
Kampagnen bygger på en samarbejdsaftale mel-
lem billardklubben og Aros Forsikring, der i alt sin 

enkelthed går ud på, at medlemmerne i billardklub-
ben booker et forsikringsmøde med os. 
Så kvitterer vi med et tilskud til billardklubben – 
og I bestemmer selv, hvad pengene skal gå til.

Aros Forsikring gør en forskel for 
Billard Unionens medlemmer!

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

Vi samarbejder med Johnny Sort - ring og hør nærmere 
om muligheden for et fordrag i jeres billardklub til ass. 
Thomas Vilhelmsen på telefonnr. 2120 3301.

Skal vi også  
forsikre jeres  
medlemmer.

   Ring til Thomas Vilhelmsen 
på telefon  

2120 3301

Forvent lidt mere… 

Jeres medlemmers 
tilfredshed er  
vores vigtigste  
anbefaling
Vi er ejet af kunderne og derfor sætter vi jeres 
medlemmer i centrum. 

Vores høje kundetilfredshed skyldes vo-
res nærværende service  
og hurtige skadesbehandling. 
 
Derigennem har Aros Forsikring opnået 
topplacering i EPSI, en national kun-
detilfredshedsanalyse, som Danmarks 
bedste forsikringsselskab - for alle! – 
Læs mere på  www.aros-forsikring.dk

Læs mere på  
www.aros-forsikring.dkBedste

FO
RS

IKRINGSSELSK
A

B4Aros på flot 4. plads  
i national kundetil- 
fredshedsanalyse
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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: eriks@ddbu.dk

FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET
Vakant

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

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

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