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

Nyhedsbrev fra DDBU 

Formanden har ordet af Mikael Toft 

En Billard sæson nærmer sig sin slutning. Slutspillet om 
topplaceringer i såvel de individuelle som i holdturne-
ringerne spidser til. Hvem og hvilke hold der rykker op/
ned og hvem der skal spille individuelle finaler afgøres i 
den nærmeste fremtid. 
 
Regionalmøder 
På det organisatoriske plan nærmer det årlige repræ-
sentantskabsmøde sig også snart (1. juni 2013 i 
Idrættens Hus i Brøndby). 
I den forbindelse havde DDBU’s inviteret til regional-
møder 4 steder i Danmark, som vi også gjorde sidste år 
med stor succes. Vi måtte desværre aflyse de 2 af mø-
derne på grund af manglende tilmeldinger. De 2 steder 
møderne blev afviklet forløb rigtig godt med saglige og 
gode debatter. 
Formålet med møderne er, at vi fra DDBU’s side kom-
mer med en status på, hvad der er sket siden seneste 
repræsentantskabsmøde og hvad der vil ske fremad-
rettet. Derudover svarer vi på spørgsmål fra deltagerne.  
Det at vi måtte aflyse møderne 2 steder, syntes jeg er 
rigtig ”træls”. Omvendt må jeg tolke det som, at vores 
klubber/ledere/medlemmer føler sig rigtig godt oplyst 
om, hvad der rører sig i organisationen, via vores ud-
mærkede nyhedsbrev!!!!!!. 
Et af emnerne på møderne var ”Ladies-cupper”. 
DDBU’s Turneringsudvalget har drøftet, om man frem-
over skal invitere til Ladies-cupper. Årsagen til drøftel-
sen er, at tilmeldingerne har været faldende og dette 
sat op mod øgede udgifter til præmier, harmonerer 
ikke. 
På regionalmødet i Kolding argumenterede Tina H. 
Hansen fra Lindknud for, at der var/er behov for afvik-
ling af Ladies-cupper i Dansk Billard.  
Tina ville tage initiativ til, at informere/oplyse/opfordre 
de kvindelige damespillere til, at tilkende give deres 
opbakning til fortsat afvikling af Ladies-cupper. Opbak-
ningen er kommet bl.a. på de sociale medier 
(Facebook) og turneringsudvalget har efterfølgende 
tilkendegivet, at der også næste år vil blive inviteret til 
Ladies-cupper. 

Social medier. 
De sociale medier (Facebook mv.) fylder efterhånden 
meget i vores hverdag. De fylder også meget for vores 
sport og det er ingen tvivl om, at i fremtiden vil det fyl-
de endnu mere. DDBU vil selvfølgelig ikke sætte sig op 
mod udviklingen, men pt. har vi ikke mulighed/
ressourcer til, at deltage fuldtids i de debatter der sker 
på Facebook. Vores sekretariatsleder går somme tider 
ind og svarer på uafklarede spørgsmål. 
Personligt følger jeg selv meget interesseret debatter-
ne/inputsene/mv. på Facebook. Der kommer mange 
gode ideer/oplysninger, men der kommer også det 
modsatte. Her vil jeg kraftigt appellere til alle brugere, 
at er der nogen som vil kritisere DDBU og vores an-
satte, så bedes det ske ved henvendelse direkte til os 
politikkere og ikke i offentlig rum. 
 
DM’er. 
DM i elite kegler (5-7 april 2013) i BK Frem Kolding og 
DM 3 bande carambole (3-5 maj 2013) i KBK/BNV er pt. 
i planlægningsfasen. Begge klubber inviterer interesse-
rede til at være dommere ved arrangementerne. For 
yderligere informationer henvises til klubbernes hjem-
mesider. 
På DDBU’s vegne håber jeg, at rigtig mange vil bakke op 
om arrangementerne og aflægge klubberne et besøg. 
 
Medlemsregistrering. 
Siden sidste medlemsregistrering er der sket en mar-
kant medlemsfremgang. Seneste oplyste tal jeg har fået 
og der manglede stadigvæk nogle få klubber, havde vi 
fået en fremgang på ca. 1.200 medlemmer. Det er jeg 
på organisationens vegne rigtig glad for. DDBU bliver 
næste år honoreret for fremgangen gennem DIF’s for-
delingsnøgle. Derudover er det dejligt at endnu flere 
bakker op om vores fællesskab. 
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BEVARELSE AF LADIESCUPPERNE 
 
Hermed et indlæg til bevarelse af ladiescupperne, som 
jeg håber at DDBU vil tage op til alvorlig overvejelse. 
Varde BK er efter flere års fravær i DDBU igen blevet 
medlem – primært pga.. medlemsprisen.  
Nu vil DDBU åbenbart igen jagte en del af medlemmer-
ne – i dette tilfælde pigerne. 
Ladiescupperne er en meget stor del af pigernes grund 
til at spille billard. De mødes x gange om året til en fan-
tastisk hyggelig dag, hvor man mødes til morgenmad. 
Herefter spiller man billard - afbrudt af en frokost. Pi-
gerne er glade for deres cupper og det vil helt sikkert 
betyde en nedgang i medlemstallet hvis man nedlæg-
ger denne turneringsform.  
Indenfor alle sportsgrene er det faktisk af stor betyd-
ning at man har begge køn med til udøvelse af sin 
sportsgren. Det giver et meget bedre klima/
kammeratskab ude i klubberne. 
Hermed nogle indspark til DDBU: 
Så vidt jeg forstår mener DDBU at pigerne bare kan del-
tage i seniorcupperne. Det er der heller ingen proble-
mer i, for det gør de piger allerede der ønsker det. En 
stor del ønsker bare også at have deres egne cupper. 
 
DDBU siger at der skal være 20 deltager for at det er 
økonomisk forsvarligt. Hvis vi kigger på årets cupper 
har der indtil d.d. været 10 ladiescupper med 193 til-
meldte vest for Storebælt. Et gennemsnit på 19,3. 
Man skal selvfølgelig ikke lægge 2 ladiescupper på sam-
me dato, hvis man ønsker, at der skal deltager mindst 
20 i hver cup. 4 af de 10 ladiescupper har været dob-
belt stævner (hhv.. 1 i nord og 1 i syd). Dette betød at 
den i Varde den 8. december 2012 blev aflyst pga.. for 
få tilmeldte (20 i nord 4 i syd). 
 
Hvis det er et økonomisk problem er pigerne også åbne 
overfor en prisstigning, men dette er åbenbart ikke 
nødvendigt. Der er planlagt 2 mere i år dvs.. at der var 
planlagt 12 i denne sæson. Jeg mener at jeg har læst at 
der er planlagt 8 til næste sæson – meget fint. Det er 
en nedgang på 4 cupper, det er også i orden, hvis de 
ikke lægges på samme dato. Vi kan godt holde et snit 
på 20 tilmeldinger i vest. 
Man skal også huske på at vi er afhængige af bredden. 
Uden bredden ingen DDBU. Eliten alene kan ikke finan-
siere DDBU. 
Ladiescupperne er ligeså vigtige som ungdomscupper-
ne  og oldboysturneringerne – der skal være noget for 

alle, hvis man er interesseret i at beholde dem som 
medlemmer. 
 
Med venlig hilsen 
Jan Erik Jessen 
Varde BK 
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Lørdag den 16. februar afholdt Lindknud Billard Klub 
ladies cup. 27 friske kvinder fra hele regionen stillede 
kampklare op til start.  Men uden mad og drikke duer 
helten som sagt ikke, så dagen startede med rundstyk-
ker og en kop kaffe, mens snakken omkring bordene 
lystigt gik. 
Med seks puljer fordelt på fire borde var der lagt op til 
en meget lang dag, hvor den store udfordring ville blive 
at få afviklet puljekampene på fornuftig vis. Alle var 
derfor indstillet på, at bordene skulle holdes i gang hele 
tiden, og spillerne var gode til at sørge for, at det blev 
overholdt. Kl. 18 var alle 48 puljekampe afviklet, og 16 
spillere var klar til finalerunderne. Her blev spillet flere 
meget tætte kampe, men der var også kampe, hvor der 
aldrig rigtig var tvivl om udfaldet.  
Efter semifinalerne skulle Dorte Jensen fra Fluen og 
Majbritt Pedersen fra Varde (vinderen af sidste ladies 
cup i Billard Øst) kæmpe om 3. pladsen. Begge spillere 
spillede en rigtig fin kamp langt over snit, men vinderen 
blev, efter kun 12 indgange, Dorte Jensen fra Fluen. 
I finalen stod Ragna Jensen fra Asaa overfor Rita Jensen 
fra Gørding. Rita trak hurtigt fra og trak en overbevisen-
de sejr hjem med en snitprocent på 211,82 i finalekam-
pen.  
Placeringerne blev altså: 
Nr. 1: Rita Jensen, Gørding  
Nr. 2: Ragna Jensen, Asaa 
Nr. 3: Dorte Jensen, Fluen 
Nr. 4: Majbritt Pedersen, Varde 

Tillykke til jer alle fire! 

Efter næsten 12 timer med billard og hyggeligt samvær 
i Lindknud var det blevet tid til præmieoverrækkelse og 
spillerne kunne trætte begive sig hjemad. 

Tak til alle deltagerne for en hyggelig dag og tak til Lind-

knud Billard Klub for et godt arrangement! 
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Nyt fra klubberne. Regionsfinale i Næstved 

Lørdag d. 23. og søndag d. 24- februar var Næstved bil-
lard klub vært ved dette års regionsfinale. 
Næstved havde 4 hold med i finalen hvor der på det 
ene hold var afbud. Så Nanna Petersen fra Korsør var så 
flink at hoppe ind på holdet. 
Derudover var Skælskør og Hvalsø tilmeldt med hver et 
hold. 
Men lørdag morgen var der en sygemelding på et 
Næstved hold, og efter flere forgæves forsøg på at 
skaffe en reserve, måtte der alternative løsninger til. 
Næstved havde en ungdomsspiller som kunne spille 
den første kamp lørdag, og den første kamp søndag. Så 
manglede der blot en spiller til de resterende 3 kampe. 
Og her blev alle ledere enige om at man trak lod blandt 
de Næstved spillere fra de andre hold, der ikke skulle 
spille, at de fik en reservekamp på det sygdomsplagede 
hold. 
Det viser en fantastisk billardånd at man kan blive enige 
om en sådan løsning, med det for øje at de unge skulle 
have lov til at spille så mange kampe som muligt.  
De 6 hold blev inddelt i 2 puljer med 3 hold i hver. 
 
Næstved 1 og Næstved 4 havde fornøjelsen af Hvalsø i 
pulje 1 
Næstved 2 og Næstved 3 havde Skælskør i deres pulje 2 
  
I pulje1 vandt Næstveds hold 4 med Philip Hansen, Oli-
ver Andersen og Bjørn Christensen begge deres kampe 
og gik videre som nr. til finalen. 
Hvalsø med Jakob Kristensen, Nicki Goottfredsen og 
Joakim Lenander vandt den afgørende kamp mod 
Næstved 1 og tog den sidste plads i finalen. 
Næstved1 blev nr. 3 og skulle spille om 5. pladsen mod 
nr.3 fra pulje 2 
  
Pulje 2 blev en meget tæt pulje, og det var de små mar-
ginaler der gav billetter til finalen. 
Næstved2 med Niklas Kendra, Mik Birk og Line Kendra 
taber til Næstved3 med Nanna Petersen, Jeppe Kjølby 
og Martin Eriksen med 4-2 
Næstved3 taber med 4-2 til Skælskørs Jacob Andersen, 
Natashia Bernburg og Patricia Bernburg. 
Og da Næstved2 vinder med 6-0 over Skælskør har alle 
3 hold 2 matchpoint. Men det blev skæbnesvangert for 
Skælskør at have tabt den ene kamp med 6-0. Skælskør 
blev nr. 3 og skal spille mod Næstved1 om 5. pladsen 
om søndagen. Næstved2 vandt puljen mens Næstved3 
gik videre som nr. 2 

Efter de indledende puljer blev der spillet 3 kampe in-
den lørdagens program var slut. 
Næstved3 mødte Næstved4 og her var det Oliver Ras-
mussen der blev udtrukket som hjælper til Næstved 3. 
Næstved3 vandt kampen 4-2 og kunne holde fyraften 
med gode kort på hånden inden søndagens sidste 2 
kampe. 
Hvalsø vinder med 4-2 over Næstved2 og ligger dermed 
også godt til i finalen. 
  
Efter de mange kampe var der afgang ned til den nær-
liggende idrætshal, hvor der skulle indtages en velfor-
tjent gang aftensmad. Efter aftensmaden blev spillerne 
indkvarteret på det værelse de skulle sove i til søndag. 
Da alle havde afleveret deres bagage på værelset, gik 
turen ud til en aktivitet som havde været en overraskel-
se. Børn og ledere kørte ud til Glumsø skytteforening 
hvor der stod 4 skydeinstruktører klar til at tage imod 
os. 
Alle fik 25 skud på den 15 meter lange bane. De første 
5 skud var prøveskud, hvor instruktørerne rettede 
skytter og udstyr til, så de var klar til de sidste 20 gæl-
dende skud. 
Philip Hansen fra Næstved var i en klasse for sig og fik 
195 point ud af 200 mulige. 
  
Herefter tog vi retur til idrætshallen hvor der blev spil-
let fodbold og badminton til den store guldmedalje. Og 
efter 4 timers hæsblæsende aktiviteter lagde vi os lle til 
køjs. 
  
Kl. 7.45 søndag blev de unge vækket og kom ubesværet 
ud af deres soveposer og op fra deres luftmadrasser. 
Anderledes gik det med de 3 ledere fra Næstved Helle 
Kendra, Thomas Holmehøj og Mick Jørgensen. De 
måtte kæmpe en brav kamp for at forcere muren af 
store smerter i samtlige muskler i kroppen, for at kom-
me op og stå. 
Kl. 8.15 var der morgenmad i billard klubben. Men de 
unge skyndte sig at spise deres mad, så de kunne få 
trænet lidt billard inden kampene gik i gang. 
  
Kampen om 5. pladsen blev vundet af Skælskør med 6-
0 over Næstved1 
Hvalsø og Næstved4 startede mod hinanden i den før-
ste kamp. Og det gav en 4-2 sejr til Næstved4 
Næstved2 og Næstved3 spillede en meget spændende 
kamp og det endte med en sejr på 4-2 til Næstved4 
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Og med de 2 kampe havde alle 4 hold 2 matchpoint og 
alle hold havde en score på 6-6 så finalen var helt åben. 
I de sidste kampe vandt Næstved4 med 4-2 over Næst-
ved2 og kunne spændt følge med i den sidste kamp 
mellem Næstvd3 og Hvalsø 
Og den kamp endte med en 6-0 sejr til Hvalsø som der-
med også tog guldet med hjem til Hvalsø. 
Næstved4 blev nr. 2, og Næstved2 fik lige akkurat kilet 
sig ind på 3. pladsen og fik den sidste DM billet.  
Der skal lyde en stor tak til spillere og ledere for en dej-
lig weekend. Alle var hjælpsomme som dommere og 
listefører så det hele kunne løbe rundt. 
Og der skal også lyde en stor tak til lederne for at gå 
med til den lidt anderledes måde at få løst problemet 
med en manglende spiller på. 
  
Flere af de unge spurgte mig om hvornår vi lavede en 
sådan weekend igen. Så det var måske en idè at vi 
rundt om i klubberne gjorde os nogle tanker om vi evt. 
kunne afvikle en ungdomscup over 2 dage i den kom-
mende sæson, or at styrke sammenholdet blandt de 
unge og voksne. Og det er jo ikke kun de unge der more 
sig ved sådanne turneringer. 
  
 Med venlig hilsen 
Mick Jørgensen 
Næstved billard klub 
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Hæftet ”Bliv klogere på de unge – og bliv en endnu 
bedre træner” er nu lagt ud på DIF’s hjemmeside til 
gratis download. Hæftet sætter fokus på en række te-
maer, som det er vigtigt for ungdomstræneren at for-
holde sig til. 
Lektier, fester, arbejde og venner. Dagens unge har 
mange bolde i luften, og det giver idrætsforeningerne 
en række udfordringer med at fastholde de 13-18-årige 
inden for sportens verden.  
Hæftet ”Bliv klogere på de unge – og bliv en endnu 
bedre træner”, der er skrevet af ungeforsker Søren 
Østergaard og udgivet af DIF, kigger på de udfordringer, 
du som ungdomstræner står overfor med denne al-
dersgruppe, og hvordan du kan tilpasse træningen her-
efter.  
Det sker blandt andet med en række forslag og model-
ler til, hvordan du som ungdomstræner skaber et godt 
og udviklende idrætsmiljø, hvor de unge gerne vil kom-
me. 
Foreløbigt er der arrangeret møder i samarbejde med 
Slagelse Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Vi-
borg Kommune, hvor forfatteren bag hæftet, Søren 
Østergaard, vil fortælle om ungdomslivet set ud fra et 
trænerperspektiv. Datoerne for de tre møder er endnu 
ikke fastlagt, men disse vil blive offentliggjort her på 
hjemmesiden, så snart de bliver annonceret. 
 

Hæftet ”Bliv klogere på de unge – og bliv en endnu 
bedre træner” kan købes eller downloades gratis her 
http://www.dif.dk/UDDANNELSE_OG_VIDENSBANK/
udgivelser/idraetforboernogunge.aspx 

 Nyt fra DIF: Nyt hæfte skal hjælpe ungdomstrænere af  Morten Schroeder 

Nyhedsbrev fra DDBU  
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Nyhedsbrev fra DDBU  

Alle børn fortjener at få mulighed for at dyrke idræt og 

være med i det sociale fællesskab i foreningerne. I dag 

er tusindvis af børn ikke med, fordi deres forældre ikke 

har råd til fx kontingentet. Men også børn, der er med-

lem, risikerer at måtte opgive pga. forældrenes økono-

mi. 

 

Takket være en stor donation til DIF fra Procter & 

Gamble (P&G), der står bag en lang række kendte pro-

dukter som Gillette, Oral B, Pampers, Vicks, Pantene, 

Head & Shoulders, Duracell m.fl., får børn af økonomisk 

vanskeligt stillede familier nu mulighed for at få hjælp 

til kontingent, udstyr, stævner m.m.  

 

For hvert P&G produkt der bliver solgt i udvalgte kam-

pagne uger i Føtex, går 1 kr. til projektet. Kampagnen 

blev sat i gang i søndags i din lokale Føtex.  

 

Hvem kan søge og til hvad 

For dig og din forening - og de øvrige 11.000 idrætsfor-

eninger i DIF - er donationen relevant. Det er nemlig 

kun DIF's foreninger, der på vegne af eksisterende eller 

nye medlemmer under 18 år kan søge om støtte.  

 

Foreninger kan søge om støtte til forskellige formål 

afhængig af det enkelte barns behov, og der kan søges 

støtte til:  

1. Hel eller delvis betaling af foreningskontingent for 

børn under 18 år 

2. Indkøb af beklædning og sportsudstyr til børn under 

18 år  

3. Hel eller delvis dækning af udgifter til børns deltagel-

se i sportsarrangementer, sommerlejre og lignende 

 

(Når økonomisk trængte forældre henvender sig til jer, 

vil de i mange tilfælde have en flyer med, som de har 

fået om projektet gennem fx kommune, skole eller i 

Føtex) 

 

Det er nemt at søge 

Foreningerne kan søge om støtte løbende. Det er me-

get vigtigt for DIF, at det er nemt for foreningerne at 

søge. Der stilles derfor ikke krav om årsopgørelser, løn-

sedler og lign. fra forældrene for at foreningerne kan 

søge. Til gengæld skal foreningen afgive en tro og love-

erklæring i forbindelse med ansøgningen. 

 

Der er IKKE garanti for at få det ansøgte beløb i støtte. 

DIF vurderer ansøgningen hurtigst muligt og vil forsøge 

at imødekomme det ønskede. 

Du kan læse mere om projekt 'Idræt for ALLE børn' og 
finde ansøgningsskema på www.alleboern.dif.dk 
Der kommer også informationsfoldere med magasinet 

Idrætsliv i februar. 

 

Vi håber I vil tage godt imod 'Idræt for ALLE børn' og 

kan se mulighederne i det. Målet er, at idræt bliver for 

alle børn uanset deres baggrund. 

 

Venlig hilsen 

Niels Nygaard 

Formand for DIF 

http://www.alleboern.dif.dk
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 Pool og snooker 

Kristoffersen vinder EPT2 

Det nyåbnede Copenhagen Pool & Snooker House lag-
de lokaler til EPT-2. 

Der var en del nye ansigter fra Sjælland, og det lader til 
at dette nye sted kan være med til at give pool et boost 
på Sjælland. Nok mere bemærkelsesværdigt var det 
fremmøde der var af tidligere spillere fra lokalområdet 
der lige kiggede forbi. Jimmy Lauridtsen, Lasse Lentz, 
Henrik Sahlberg, Rasmus Boss og Poul Lützen, for blot 
at nævne et par stykker var blandt dem der lige skulle 
tjekke stedet ud. 

Selve turneringen blev meget velspillet, og der var flere 
7-0 kampe, hvor den ene spiller spillede noget nær fejl-
frit. 
Som det efterhånden er vanligt, så blev det sent, og 
semifinalerne startede ca. 23.45. 
Jesper Schmidt mødte Kasper Kristoffersen, og Alban 
Richard var oppe imod Bahram Lotfy. Nr. 1 og 2 i Dan-
mark bekræftede deres placeringer og vandt begge 7-3. 
Finalen fik derimod omvendt vinder i forhold til EPT-1, 
og denne gang kunne Kasper Kristoffersen trække sig 
sejrrigt ud af en finale mod Bahram Lotfy. 

De to deler nu pladsen som nr. 1 på Eliteranglisten og 
på Longoni Race ranglisten 

Nyhedsbrev fra DDBU  

København Cup 2013 finalerunden 
I weekenden d. 16. og 17. februar blev den første tur-
nering i Frederiksberg Billardklub afholdt på hele 5 bor-
de. Med 27 deltagere i indledende runde var der også 
behov for den ekstra bordkapacitet. Lasse Petersen tog 
prisen for højeste break med et flot break på 73, som 
faktisk var et forsøg på 147, men Lasse brændte des-
værre den 10. sorte. Finalerunden spilles d. 2. og 3. 
marts i Copenhagen Pool & Snooker House. De otte der 
gik videre til finalerunden blev: 
 Kristian Wienke  Frederiksberg Billardklub 
Thomas Bechmann, Bristol  
Chi Voong, Frederiksberg Billardklub 
 Jacob Iversholt, Frederiksberg Billardklub 
 Steen Jensen, Bristol 
Per M. Christensen,  Frederiksberg Billardklub 
Richard Lundin, Frederiksberg Billardklub 
Lasse Petersen, Frederiksberg Billardklub 

Rune Kampe vinder København Cup 
Resultater fra finalerunden. 
Den første turnering i det nye Copenhagen Pool & 

Snooker House på Frederiksberg løb af stablen i week-

enderne d. 16. og 17. februar og 2. og 3. marts. Med 

fem borde til rådighed blev turneringen afviklet hurti-

gere end vi er vant til. Endnu en gang mødtes Rune 

Kampe og Allan Norvark i finalen. Foran 20 – 25 tilskue-

re kunne Rune tage en overbevisende sejr på 4 – 0. 
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Poolcup 2013  
Regionsstævner 
I weekenden den 9. og 10. marts afvikler DDBU sam-
men med Ungdomsringen Regionsstævner i 8-ball for 
skoleungdom. 
 
Der spilles følgende steder: 
ABK 31 i Ålborg 
Århus Pool 6 Billard Club i Århus 
Stalden i Esbjerg 
Bristol i Odense 
Herlev Pool Club i Herlev 
Osted Billard Klub i Osted 
 
 
Der er tilmeldt 360 unge spillere fra hele landet. 
Der spilles båden individuel turnering i 4 rækker samt 
en holdturnering 
 
De bedste spillere/hold kvalificere sig til landsstævnet i 
april. 
De bedste hold i hver række får desuden mulighede for 
at spille om det nordiske mesterskab for skoleungdom i 
maj måned i   

 Pool og snooker 

Nyhedsbrev fra DDBU  
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IT Problemer: 
 
Vi har igennem den sidste tid oplevet flere og flere pro-
blemer med vores turneringprogram. 
Det er herfra mange af udskrifterne på billardresulta-
ter.dk bliver genereret. 
 
Specielt ude i klubberne oplever man meget lange svar-
tider eller totalt stop. 
 
Vi har nu sammen med vores IT afdeling gennemført en 
del fejlfinding, for at lokalisere problemet. 
Tilsyneladende er det programmeringen der ikke er 
hensigtsmæssig, det betyder at flere samtidige fore-
spørgsler får processorens load op på 100%, 
Hvilket medfører de ovenfor omtalte svartider. 
 
Der bliver til stadighed arbejdet med problemet, men 
skal nok regne med at det desværre ikke bliver bedre 
før til den kommende sæson. 

 Nyt fra DDBU 

Nyhedsbrev fra DDBU  

VM for 2 mands hold 
 
Danmark var repræsenteret ved Tonny Carlsen og Tho-
mas Andersen ved VM i 3-Bande for 2mandslandshold i 
Viersen. 
Sidste år opnåede vi en flot 3 plads – så langt kom vi 
desværre ikke i år. 
Vi startede med at udradere Frankrig 2-0 uden skygge 
af problemer – oven i købet med førstedagens bedste 
holdgennemsnit. 
Fredag aften gjaldt det Holland B hvor uafgjort var nok 
for os at gå videre til kvartfinalen på.  
Uafgjort blev det – kvartfinalen var nået – så spørgsmå-
let var kun om hvem vi trak som modstander. Tyskland 
fik som sædvanligt den nemmeste (på papiret) mod-
stander – Østrig – nøjagtigt som i 2012. Vi trak Korea 
som vi tabte til i 2010. Det blev også til nederlag denne 
gang – på trods af en god start af Tonny Carlsen – des-
værre kom Thomas Andersen aldrig rigtig i gang – og 
mod koreanerne er der ingen pardon hvis du først kom-
mer bagud. Finalen blev en gentagelse af finalen i 2012 
– Belgien mod Tyskland. Belgien genvandt titlen med 
tyskerne på andenpladsen. 
Vi fik en 8 plads – et godkendt resultat trods alt.  
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Nyhedsbrev fra DDBU  

 

Måned: Dato   Aktivitet    Sted 
 
Marts  21   FU møde 
 
April  12   Bestyrelsesmøde DDBU   Brøndby 
  18   FU møde 
 
Maj  4.-5.   DIF årsmøde 
  31.   FU/Bestyrelsesmøde DDBU  Brøndby 
 
Juni.  1.   Årsmøde DDBU    Brøndby 

 

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 
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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: 40104617 

E-mail: michael.l.lohse@gmail.com 

 
 TURNERINGSUDVALGSFORMAND 
Jan Mortensen 
Telefon: 40954246 
E-mail: jm@ddbu.dk 
 
KASSERER 
Niels Chr. Kjær 
Telefon: 99550200 
E-mail: nck@ddbu.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Niels Chr. Rasmussen 
Telefon: 29455561 
E-mail: niels.c.rasmussen@hotmail.com 
 
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 
Fax: 43 43 43 35 
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  
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