
DDBU ÅRSMØDE 2016

Dansk billards fremtid og udvikling

• Oplæg på Temamøde af DDBU formand Flemming B. 

Knudsen

Opfølgning DDBU`s Strategiplan 2014





FORMANDSPERSPEKTIVET

• Politisk program 2015-2020 DIF

• DDBU Strategiplan 2014

• Formandsvisioner 2015

• Styring, struktur og system på DDBU



OPFØLGNING PÅ STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER

Strategiske indsatsområder i DDBU

• Organisation

• Klubudvikling

• International repræsentation

• Turneringer

• Medlemsformer

• Elite

• Synlighed

• Økonomi



HVOR ER DDBU HENNE VED EN STATUS PÅ INDSATSOMRÅDERNE I 
JUNI 2016, OG HVAD HAR VI DYKKET NED I OG ARBEJDET MED 
SIDEN SIDSTE ÅRSMØDE ?

• DDBU på vej – hvorhen ?



VISION

• DDBU skal gennem målrettet udvikling af klubber og organisation skabe grundlag for en 

sport, der udvikles og til stadighed fastholder og tiltrækker klubber og medlemmer. 

Udviklingen skal skabe en stabil elite, der kan begå sig internationalt.



ORGANISATION

Indsatsområder Organisation

• Modernisering af organisationen

• Fokus på udvikling af kompetencer i bestyrelse og udvalg

• Indsats for øget eksekveringsevne i bestyrelse og udvalg



STATUS JUNI 2016 PÅ ORGANISATION 

• Bestyrelsen er udvidet med Pool og Snooker repræsentant

• Der er lavet organisatorisk ansvars- og arbejdsområder for bestyrelsen

• Der er fokus på kompetencer, på kompetenceudvikling og på modernisering af DDBU 

organisationen – igennem dialog, personlig kontakt, handletiltag, møder, MUS og via 

Nyhedsbrev/Facebook

• Vi er synlige på Facebook med grupper, med regelmæssige indlæg fra 

bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet, og ved at kommentere på medlemmers 

indlæg, kritik og debatter



STATUS JUNI 2016 PÅ ORGANISATION 

• Der er taget initiativer til dialogmøder med elitespillere

• DDBU deltager i DIF møder og der har været møde imellem DIF formand og DDBU 

formand

• Der er fokus på samarbejdet imellem sekretariatet og bestyrelsen, og formanden har 

jævnlig kontakt til generalsekretæren og et tættere samarbejde med 

udviklingskonsulenten

• Der er planlagt og afviklet internationale billardstævner i Danmark, som medvirker til at 

udvikle DDBU organisationen

• Der fokus på at have en informativ DDBU hjemmeside



FREMADRETTET FOKUS PÅ ORGANISATION

• Fokus på bemandingen af sekretariatet og på sekretariatet servicefunktion, samt udskiftning af personale 

inden for en kort årrække

• Yderligere forbedring af samarbejdet mellem sekretariatet og bestyrelse

• Udarbejdelse af organisationsplaner og hvidbøger for turneringsafvikling – særligt i forhold til større og 

internationale stævner

• Bestyrelsen skal forpligte sig til at svare på henvendelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer, klubber og 

øvrige samarbejdspartnere – inden for 72 timer

• Skabe sammenhæng imellem DIF`s udmeldte politiske program og DDBU´s strategi

• DDBU og NEC (Nationalt Elite Center)

• DDBU´s synlighed på sociale medier, på Nyhedsbreve m.m.



KLUBUDVIKLING

Indsatsområder Klubudvikling

• Materiale til klubbesøg

• Klubbesøg og opfølgning på klubbesøg

• Plan for udviklingskonsulentens arbejde



STATUS JUNI 2016 PÅ KLUBUDVIKLING 

• Der er projekter i gang omkring klubudvikling med udviklingskonsulenten

• Der er fokus på den ”åbne skole” og skoleprojekter

• Der er fokus på klubbers erfaringer med at lave samarbejde med fritidsordninger, skoler, EGU o.a.

• Der er fokus på den ændrede økonomiske støttestruktur til DDBU og hvad det betyder for arbejdet med klubudvikling

• Der er fokus på at udvikle samarbejdet med billard kraftcentrene landet over, og formanden har været på besøg i kraftcentre

• Der er fokus på uddannelse af klubinstruktører og på instruktion af de 5 billard discipliner

• Der er fokus på, at tage kontakt til Vestjydsk Billard Union henover sommeren 2016, for at sondere muligheden for, om VBU og 

dens 20 klubber vil tilbage igen i DDBU organisationen

• Der er fokus på, at få en oplægsholder til at tale om klubudvikling og medlemsrekruttering på vores Temamøde



INTERNATIONAL REPRÆSENTATION

Indsatsområder International repræsentation

• Aktiv deltagelse i internationale billardmøder

• Målsætning om en bestyrelsespost i CEB og i EPBF

• Plan for poster i CEB, EPBF og udvalg

• Hvem – Hvordan – Samarbejdspartnere ?

• Lobbyarbejde



STATUS JUNI 2016 PÅ INTERNATIONAL 
REPRÆSENTATION 

• Formanden og næstformanden har deltaget i UMB GA i Cairo i januar 2016

• Formanden har deltaget i Ekstraordinær CEB Kongres i Ratingen i april 2016

• Formanden er tovholder på møder i Nordic Billard Council

• DDBU laver netværksarbejde og lobbyarbejde i forbindelse med internationale møder

• DDBU arbejder på at have en kandidat klar til valget af vicepræsident til Ordinær CEB 

Kongres i Italien 2017



TURNERINGER

Indsatsområder Turneringer

• Udvikling af nye spilleformer

• Internationale turneringer til Danmark

• Ensretning af breddeturneringer 

• Skomagerspil i DDBU regi



STATUS JUNI 2016 PÅ TURNERINGER

• Der er planlagt NM i 3-bande i 2016. NM i Snooker er afholdt med succes i foråret 2016

• Der er planlagt international turnering i International 5-kegler i Ikast i august 2016

• Der har været afholdt prøveturnering i Euro-kegel i Greve i dec. 2015

• Der har været afholdt EM i Fri carambole U21 i København maj 2016

• Der er planlagt VM i 3-bande i Danmark november 2019



STATUS JUNI 2016 PÅ TURNERINGER

• Der har været afholdt prøveturneringer i A-B-C Tour i 3-bande i 2016

• Der er tanker om et DM i Skomager i 2017 

• Der er tanker om en international invitationsturnering i 3-bande i København i 2017 eller 

2018

• Der er tanker om at søge VM i Kunststød i 2020

• Pool arbejder på en ny og mere hensigtsmæssig turneringsstruktur

• Snooker arbejder på nyt turneringsformat og med at øge udbuddet af turneringer



MEDLEMSFORMER

Indsatsområder Medlemsformer

• Øge tilgang af nye medlemmer

• Direkte medlemskab af DDBU, hvor der ikke behøves gennemsnit

• Målsætning om 10.000 medlemmer i 2020, heraf 50 % turneringsspillere

• Samarbejde med kommercielle billardcentre





STATUS JUNI 2016 PÅ MEDLEMSFORMER

• Stor medlemsfremgang for Snooker

• Der er tanker omkring nye medlemsformer i DDBU

• Der er fokus på at knække kurven med medlemsafgang

• Der er fokus på samarbejdsforhold til kommercielle billardcentre landet over 

• Der er fokus på om DDBU på længere sigt skal etablere egne kommercielle billardcentre på steder 

landet over

• Vi skal måske i gang med en større kortlægning af billard lokationer uden for DDBU regi, herunder 

private beboerforeninger, kommercielle billardcentre, ældrecentre, værtshuse, fritids-, junior- og 

ungdomsklubber med billardborde

• Der er fokus på, at vi har flere store byer uden billardklub



ELITE

Indsatsområder Elite 

• Talentudvikling

• DIF Projekt NEC

• Projekt 2019

• Deltagelse i internationale turneringer

• Events og internationale turneringer i Danmark

• Trænerudvikling

• Definition af elite

• Overblik over elite og talenter på vej frem

• Finde ny formand for Eliteudvalget



STATUS JUNI 2016 PÅ ELITE

• Kent Erichsen ny formand for Eliteudvalget

• Vi er med i NEC projektet

• Der er fokus på i DDBU, at udvalgsformændene i Eliteudvalget, Pooludvalget og 

Snookerudvalget har overblikket over elitespillere og talentmassen

• Der er fokus på individuelle aftaler og støtteordninger omkring unge talenter

• Der er fokus på udvælgelse og kriterier for udvælgelse af spillere til VM og EM

• Der er lavet Master Class i 3-bande med Dick Jaspers i foråret 2016



STATUS JUNI 2016 PÅ ELITE

• Vi har fået EM i Fri carambole U21 i 2016 og vi har fået VM i 3-bande i 2019

• Der er fokus på en mulig etablering af en landstræner i enkelte billarddiscipliner

• Snooker: Træneruddannelse forventes gennemført i juli 2016

• Pool: 2 spillere forventes udtaget til EM i 2016

• International 5-kegler: International turnering i Ikast i august 2016

• 3-bande carambole: Projekt 2019 med udvalgte spillere 

• Kegler: Tanker og planer om en pengeturnering i december 2016





SYNLIGHED

Indsatsområder Synlighed

• Udvikling af streamingspakke/udstyr

• Optagegruppe af medlemmer til Live streaming

• God kvalitet på Live streaming fra DM finaler

• Brugen af sociale medier

• Eksponering på TV kanaler

• Branding af DDBU



STATUS JUNI 2016 PÅ SYNLIGHED

• Der er lavet god live streaming fra flere DM finaler og fra EM stævne

• Der er fokus på samarbejde med TV kanaler og på DDBU relationsarbejde til TV 

sportsredaktører/sportsmedarbejdere

• Der er fokus på at kontakte TV produktionsselskaber angående pris og samarbejde 

angående TV optagelser fra DM finaler

• Der er fokus på samarbejde med andre specialforbund omkring TV eksponering



STATUS JUNI 2016 PÅ SYNLIGHED

• Der er fokus på brug af Facebook til branding af DDBU

• Vi prøver på at etablere et DM i Skomager, som kan brande DDBU

• Vi prøver på at få flere klubber til at oprette hjemmeside på nettet, og vi prøver på at få 

flere klubber til at opdatere deres hjemmeside

• Vi prøver på at brande DDBU og brande klubber igennem en årlig ”Billardens dag”





ØKONOMI

Indsatsområder Økonomi

• DIF’s Fordelingsnøgle

• Danske og udenlandske sponsorer

• Ny DIF støttestruktur med 3 elementer

• Fastlægge strategi for økonomien

• Budgetforhold til VM i 2019



STATUS 2016 PÅ ØKONOMI

• Der er indgået sponsorater med både danske og udenlandske sponsorer

• Der forhandles p.t. med udenlandske sponsorer

• Der er planlagt tiltag på at lave sponsoraftaler med kø fabrikanter, klædeproducenter, 

bordfabrikanter, sportsbeklædningsfirmaer o.a.

• Der er overvejelser omkring oprettelse af personlige sponsorpuljer 

• Der vil blive søgt fondsmidler og puljeordninger til projekter



HVOR BEFINDER DDBU SIG OM 5 ÅR ?

• DDBU har øget medlemstallet til 10.000

• DDBU har kontor på Nationalt Elite Center på Amager

• DDBU har landstrænere i de internationale discipliner

• DDBU har 15-20 timer på landets TV kanaler 

• DDBU laver fremragende Live streaming fra DM finaler



HVOR BEFINDER DDBU SIG OM 5 ÅR ?

• 100 klubber deltager i ” Billardens dag”

• DDBU har 250 flere ungdomsspillere end i dag

• DDBU afvikler DM finale i 3-bande på lokation med 2 borde

• DDBU har udviklet sit turneringsudbud

• DDBU afvikler en årlig pengeturnering i alle discipliner

• DDBU har et etableret talentudviklingsprogram


