DEN DANSKE BILLARD UNION
Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby
REFERAT
Bestyrelsesmøde 01-2018
19. februar via Skype
kl. 18.00 – 20.15

Deltagere:
Flemming B. Knudsen
Michael B. Nielsen
Jan Mortensen
Marianne Mortensen
Jakob Lyng
Erik Søndergaard
Kent Erichsen
Per Micki Christensen
Jan Bemmann

FBK
MBN
JM
MM
JL
ES
KE
PMC
JB

Formand
Næstformand
Formand for Turneringsudvalget
Ungdomsansvarlig
Formand for Pooludvalget
Kasserer
Formand for Eliteudvalget
Formand for Snookerudvalget
Generalsekretær

Afbud fra Niels Nüchel – Udviklingskonsulent.

Dagsorden:
Pkt.1
Pkt.2
Pkt.3
Pkt.4
Pkt.5
Pkt.6
Pkt.7
Pkt.8
Pkt.9
Pkt.10
Pkt.11

Mødestart og opkobling til Skype – bemærkninger til sidste referat
Orientering fra sekretariatet – ved JB
Orientering fra Udviklingskonsulenten – ved NN
Orientering fra Formanden – ved FBK
Orientering fra Kassereren – ved ES
Orientering fra Næstformanden/Sportskoordinator – ved MBN
Orientering fra Turneringsudvalget – ved JM
Orientering fra Ungdomsudvalget – ved MM
Orientering fra Snookerudvalget – ved PMC
Orientering fra Pooludvalget – ved JL
Orientering fra Eliteudvalget – ved KE

Pkt. 1 Bemærkninger til sidste referat.
Mødestart med Skypeopkoblingen forløb stort set uden problemer.
Der var ingen bemærkninger til sidste referat fra den 28. november.
Pkt. 2 Orientering fra sekretariatet – JB
Der mangler 3 klubber i forbindelse med medlemsregistreringen.
Det endelige tal foreligger først i april måned, men det tegner til næsten
uændret antal medlemmer.
Budget er udsendt med de økonomiske retningslinjer.

Resultatet for 2017 er lige på trapperne.
ES udarbejder herefter ledelsesberetningen.
JB har aftalt med NN at kigge på den nye persondatalov snarest muligt.
JB foreslår at aktivitetsudvalget omdannes til et ungdomsudvalg, med MM som
formand.
Vi mangler herefter et bestyrelsesmedlem, som kunne have sine kompetencer
indenfor IT-Markedsføring m.v.
Pkt.3 Orientering ved Udviklingskonsulenten – NN
Billardens Dag:
Opsamling på Billardens Dag. Kontakt til alle klubberne. Resultater af dagen.
Offentliggørelse
Poolcup:
Udarbejdelse af spilleskema. Info til alle klubber. Kontakt til spillesteder.
Møder:
RAA BK den 22/2
Århus Snooker og Pool den 22/2
Møde med Ungdomsringen/Bristol
Regionsfinaler Poolcup 3. og 4. marts
Regionsmøder:
Opsamling af ideer fra regionsmøderne
Træner kursus i pool:
Udsendelse af invitationer
Skoleprojekterne:
Opfølgning på Osted og Herlev
Kontakt til Asaa
Værktøjskasse/Klubudvikling
Opdatering af forskellige værktøjer til brug for klubberne

Pkt. 4 Orientering ved Formanden - FBK
Vores nuværende formand for snookerudvalget forlader Danmark for at
studere i USA.
PMC har klaret opgaven med at styrke snooker i DK på bedste vis, og det er
meget vigtigt, at vi fremover kan bibeholde aktivitetsniveauet på denne
disciplin. Arbejdet med at finde en erstatning for PMC er igangsat.
DIF Strategiplan 2018-2021
Vi er i gang med år 1 med ny økonomisk støttemodel, og vi skal have
implementeret arbejdet med spor og med ny budget virkelighed.
Der er lavet udkast til DDBU Talent- og Elitestrategiplan, samt bilagsmateriale.
Indledende møde har været afholdt med BK Grøndal omkring Talent- og
Elitecenter i januar, og jeg forventer, at DDBU indgår en aftale med klubben
om kort tid.
Bristol Odense er næste klub i rækken, som vi skal have drøftelse med
omkring etablering af Talent- og Elitecenter. Det sker lidt senere på året.
Jeg har haft lavet en ansøgning til DIF vedrørende den nye Initiativpulje. Her
har jeg søgt økonomiske midler til et projekttiltag omkring Sporet ”Talent- og
Elitearbejde”. Der blev søgt et beløb på kr. 177.395,00.
DIF har netop meddelt DDBU, at vi får en bevilling på kr. 125.000,00 på det
ansøgte beløb og til det beskrevne projektgrundlag.
Det er en god nyhed, og det er jeg glad for.
Niels Nüchel er tovholder på sporet ”Rekruttering og fastholdelse”.
Der er en plan for arbejdet her og Niels skal afrapporterer jævnligt til mig.
På de afviklede dialogmøder informerede Niels klubberne omkring sporarbejdet
og projektforhold.
Dialogmøderne blev også brugt til at informere og arbejde med sporet
”Organisationsudvikling”.
Der vil i de kommende måneder være en informativ indsats og en
kommunikationskampagne over for klubberne, som en opfølgning på
dialogmøderne rundt om i landet.
Ligeledes lægges der materiale op på ”Strategi” på DDBU hjemmesiden.
FU er overordnet set tovholder på arbejdet med DIF Strategiplan 2018-2021.

DDBU Strategiplan
I uge 8 sendes der en opdatering ud til DDBU bestyrelsesmedlemmerne - på
de strategiske indsatsområder i planen.
VM i Randers i 2019
Planlægningen er i fuld gang, og vi arbejder med handleplaner, møder,
organisationsforhold og detaljer.
Randers Kommune og Sport Event Denmark samarbejder vi tæt med.
UMB har ændret nogle stævnevilkår i december 2017 – uden at orientere
DDBU om det pr. mail.
Der er bl.a. lavet om på forhold omkring pengepræmier og
sponsorsamarbejde.
Noget som har betydning for afviklingen af VM i 2019.
Jan Bemmann og jeg har haft kigget på de ændrede forhold.
DDBU Dialogmøder
Vi har her i januar og i februar, gennemført 5 regionale dialogmøder med
klubber.
Der blev aflyst et dialogmøde i Viborg, men vi gennemførte planlagte møder i
Kolding, Asaa, Sakskøbing, Brøndby og Odense.
På de afviklede møder landet over var der en god dialog med klubberne, og vi
var som organisation synlig og repræsenteret med flere personer.
Der blev diskuteret turneringsforhold og organisationsforhold.
Endvidere blev klubberne præsenteret for nogle oplæg.
Jan Mortensen og Flemming B. Knudsen deltog på alle møderne. Det samme
gjorde Hanne Rasmussen og Niels Nüchel.
MM rejste efterfølgende spørgsmålet om mødetidspunktet kunne være en
årsag til at mange klubber ikke møder op.
Crowdfunding
Marianne Mortensen har gennemført et flot Crowdfunding pilot projekt, som er
blevet rigtig godt modtaget af billardfolket og af netværket.
En pæn sum penge blev rejst til at dække udgifter ved Ungdoms EM i
carambole i Frankrig.
Godt initiativ af Marianne!

Nordic Billiard Council
Vi planlægger møde i NBC i april.
Sverige kan ikke påtage sig værtskabet for Nordic Team Cup event.
Norge hopper måske på som afløser.
Hvis Norge kan være vært for Nordic Team Cup, hvilke 5 DDBU spillere skal
tilbydes deltagelse for Danmark ?
Internationale billard organisationer
Vi skal have taget en beslutning om, hvorvidt vi skal søge medlemskab i WSF
eller ej.
Der er uro og magtkampe i gang i flere internationale billard organisationer.
Jeg forventer, at udvalgsformændene og generalsekretæren sætter sig godt
ind i de internationale forhold. Særlig Pool og Snooker er udfordret med de
internationale organisationsforhold. Carambole og 5-Kegler har dog også sine
udfordringer.
DDBU sender forslagsmateriale til UMB GA i Cairo.
Periode med mange DM Finalestævner.
Vi er vanen tro på vej ind i en periode med flere DM Finalestævner.
Det kræver bl.a. planlægning af live streaming forhold, stævneledere,
deltagelse fra DDBU og samarbejde med klubber.
Pkt. 5 Orientering ved kassereren – ES
Budgettet med opdeling i måneder er udsendt uden bemærkninger fra
bestyrelsen. Pool EM er noget dyrere end beregnet, idet man afvikler et samlet
EM, hvor bl.a. ungdomsspillerne skal være på spillestedet i 14 dage, i stedet
for de sædvanlige 8-9 dage. Yderligere er der kun dobbeltværelser, og ikke de
sædvanlige 3-4 mands værelser til rådighed. Også seniorerne er nødt til at
bruge flere dage end normalt.
Vi plejer at bruge omkring 80 t.kr. om året til diverse EM – i år skal vi bruge
ca. 112 t.kr.
Pkt. 6 Orientering ved næstformanden/sportskoordinator – MBN
VM for 2 mandshold i Viersen 22-25 feb. med Tonny C – Thomas A. Jeg har
talt med begge spillere og de er super klar. Tonny C mener at DK har fået en
ok pulje med Grækenland – Vietnam og Syd Korea. Lad os håbe DK kommer
hjem med guld

DK spiller mod Grækenland i den første kamp.
Den årlige Verhoeven Open 3 Bande Turnering i New York, bliver afviklet som i
de foregående år. Derudover bliver der i ugen efter Verhoeven Open, afviklet
en stor invitationsturnering i 3-Bande på Long Island. Der er 150000 USD til
vinderen alene.
Euro Youth 2018 i Ronchin, Frankrig fra 30/3.-2/4.
Følgende spillere skal repræsentere DDBU ved EM i Ronchin:
U21
U17
U21
U17
U21

3-bande Mikkel Jensen, Slagelse BK
3-bande Lukas Mortensen, BK Fluen
Fri car. Anders Henriksen, Vordingborg BC
Fri car. Jeppe Jeppe Kjølby, Næstved BK
5-kegler Lukas Mortensen, BK Fluen

U19 Team Fri car:
Jeppe Kjølby, Næstved BK
Casper Østergaard, BK Sorana
Jonas Søndergaard, Næstved BK
Vi fik desværre ikke samtlige DK-spillere med til EM som vi havde håbet på.
CEB havde fra start meldt stort ud at man ønskede et kæmpe ungdomsstævne
– uden måske at være fleksible med deltagerantallet.
Det er de færreste lande som har fået mere end 1 spiller med.
Det er sidste år at Anders Henriksen kan være med til EM for ungdom, så lad
os håbe at AH kan snuppe en guldmedalje.
Europacuppen for hold i 3-Bande er ændret således, at maksimalt 24 hold kan
deltage. Der spilles indledende kampe og finale i Porto i samme uge. Det har
derfor været nødvendigt at tilmelde de 2 kvalificerede hold - BK Grøndal som
hold 1 og BK Varde som hold 2.
Derudover syntes jeg at vi skal tage en diskussion om det skal være tilladt at
forstærke et Elitedivisionshold i et DM-slutspil/oprykningsspil.
Som reglerne er lige nu, kan en af de 4 klubber, der skal spille DM slutspil i 3
Bande forstærke holdet med eksempelvis Frédéric Caudron og Torbjørn
Blomdahl, der er spilleberettigede, selvom de ikke har spillet nogle kampe i
Grundspillet.
I Holland har man f.eks. den regel, at man skal have spillet halvdelen af
kampene i et grundspil for at kunne deltage i et Slutspil. Jeg tænker at det
burde man også gøre her i DK. Om det skal være 2- 4- 6 kampe eller
halvdelen er et vurderingsspørgsmål. Mit forslag er 4 eller 6 kampe for at
undgå, at der er klubber som køber sig til et DM eller en oprykning til Elite

divisionen.
Dette oplæg til diskussion medførte en debat i bestyrelsen som mundede ud i
at spørgsmålet sendes til eliteudvalget for videre bearbejdning.
Pkt. 7 – Orientering fra turneringsudvalget – JM
Cupper:
Det er første sæson at cupperne er blevet afviklet i vores turneringsprogram.
Der har været et par småproblemer, men disse er nu udbedret. Bl.a. har knock
out delen voldt flere turneringsledere lidt besvær, primært på grund af
ukendskab til det nye program.
Tour:
Vi har netop besluttet at gå tilbage til pengepræmier i alle afdelinger af ABC
touren. Fra næste sæson skal spillerne igen betale 200 kr. pr. afdeling.
Denmark Classic Masters:
Som et forsøg, og nyt turneringstiltag, vil vi i næste sæson afprøve en tour i
klassiske discipliner (fri, 1-bande, Cadre 71/2 og 47/2). Der kræves en rimelig
tilmelding, hvis vi efterfølgende skal bibeholde turneringen.
Dialogmøderne:
Her fik vi et godt indblik i, hvad spillerne ønsker/ikke ønsker.
Vi nedlægger Par-Hold i Region Øst, og erstatter denne turnering med en 2mands hold turnering.
2-mands hold oldboys om formiddagen, starter op i næste sæson
Der har været delte meninger om hvorvidt vi i cupperne skulle behold tillæg
eller ej.
Det er netop besluttet, at vi fortsætter næste sæson uden tillæg. I stedet
ændrer vi lidt på gange faktoren.
Alt i alt kører turneringerne uden problemer. Indtil nu har vi ikke haft nogle
protester.
I forbindelse med de mange turneringer der afvikles i løbet af sæsonen, vil jeg
appellere til klubberne om, at udvise lidt tålmodighed i forbindelse med
udskrivning af efterfølgende runder. Hanne arbejder tit om søndagen, for at få
runderne ud til klubberne så hurtigt som muligt, på trods af at arbejdsugen går
fra mandag til fredag.
Vi fik mange gode input og forslag til turneringer ved de afholdte dialogmøder.
JM omtalte et klubbesøg, hvor størrelsen af et nyhedsbrev vakte problemer

ved udskrivningen. 27 sider til udprint er nok i overkanten.
Pkt. 8 – Orientering fra Ungdomsudvalget – MM
Arbejdet i ungdomsudvalget:
Vi har jævnligt skype-møder i ungdomsudvalget, og har en fin dialog om, hvad
der rører sig blandt vores unge spillere rundt i hele DK.
Særligt i forløbet omkring planlægning af Euro Youth, med udtagelse,
tilrettelæggelse og nu planlægning af turen, har vi haft stor glæde af vores
gode samarbejde.
Desværre er det endnu ikke lykkedes at få pool og snooker med i vores
samarbejde. Det er dog min opfattelse at ungdommen trives i begge
discipliner. I ungdomsudvalget vil vi naturligvis også fremover være klar til at
samarbejde, hvis muligheden byder sig.
Forslag til kommende sæson:
Vi har i ungdomsudvalget et par forslag til næste sæson:
Ændring af datoplan for ungdomscupperne:
Vi vil gerne have ungdomscupperne væk fra uge 7 og 42. Desuden vil vi
foreslå, at vi starter cupperne allerede i starten af september, så de kan være
afsluttet før konfirmationsperioden.
Vi har desuden et ønske om, at tilmeldingsfristen til ungdomshold og til de
forskellige ungdomsmesterskaber, kommer så tæt som muligt på
afviklingsdatoen, da der nemt kan være kommet nye interesserede
ungdomsspillere, som gerne vil deltage.
Forslag om et Pige-Landsmesterskab med min. 4 deltagere i hver regionsfinale.
Hvis der ikke kommer 4 deltagere i hver region, men min. 4 deltagere
tilsammen, foreslår vi, at landsfinalen bliver afviklet med de blandede
deltagere, uanset øst/vest fordelingen. Desuden kunne vi overveje at lave det
til en juniorturnering, så aldersgrænsen kan blive hævet til 21 år.
Argumentet for det ekstraordinære tiltag er, at vi håber, at vi med lidt positiv
særbehandling, kan få pigernes eget mesterskab op at stå igen. Og derved på
sigt kan komme til at ”fodre” DM elite kvinder med nye spillere, hvilket vi jo
har manglet meget i de sidste mange år.
Elite-instruktionsgrupper:
Der kører i øjeblikket følgende instruktionsgrupper på frivillig basis
(d.v.s.at instruktøren stiller sig gratis til rådighed og
ungdomsspileren/forældrene sørger for transport hen til instruktøren)

Instruktionen kører stort set uden min indblanding. Dog er jeg med i
facebookgrupperne mellem hver instruktør og elev. Jeg har kun få gange
måtte hjælpe de unge med at få svaret tilbage.

Instruktør:

Elever:

3-Bande:
Thomas Andersen
Tonny Carlsen
Thomas Holmehøj
Dunch
Brian Zola

Niels A. N.
Lukas M.
Nanna P, Nicklas K. Casper Ø. Lars
Mikkel J.
Bjørn J

5-kegler:
Orla Skjoldbjerg
Thomas Andersen

Andres H., Lukas M.
Oliver P.

Fri carambole:
Anders Henriksen
Keglebillard:
Johnny Hansen

Jeppe K., Casper Ø., Jonas S.,
Christian L.
Oliver P., Bjørn J., Andres H., Lukas
M.

Mike Hjort
Hvordan tænker vi at, disse instruktionsgrupper kan blive en del den
kommende talent og elitestrategiplan?
Mentaltræning ved Dan Nielsen:
Den 25. feb. afholder vi det første forløb i mentaltræning. Det vil blive afholdt i
Næstved BK. 7 unge spillere deltager denne gang.
Arrangementet er blevet en realitet på samme vilkår som
instruktionsgrupperne, nemlig ved at Dan Nielsen stiller sin ekspertise gratis til
rådighed.
Dan snakkede her om ”den gode sags tjeneste” og om ”at give tilbage til den
sport, som har givet ham så meget ”. Spillerne (forældre og ungdomsledere)
sørger for at spillerne kommer frem til klubben, og også med forplejning under
arrangementet. Klubben stiller gratis deres lokaler til rådighed.
Alt i alt endnu et super eksempel på den store velvilje, som jeg oplever, at jeg
møder rundt omkring i ”Billard - Danmark” i denne tid.

Klub-ungdomsledergruppen:
Samarbejdsgruppen imellem ungdomslederne trives på Facebook.
Vi er i øjeblikket ca. 30 personer, fordelt på 23 klubber. Gruppen er lige så
stille ved at forme sig til et forum, hvor man søger gode råd og hjælp til
aktiviteter med ungdomsspillere.
Jeg håber, at der i løbet af den kommende tid, vil komme endnu flere klubber
med i vores fællesskab.
Jeg vil håbe at, I alle sammen vil opfordre de klubber, som I kommer rundt til,
at de bliver en del af samarbejdet.
Indsamling til ungdommen:
STØT UNGDOMMENS TUR TIL EM PÅSKEN 2018
Kære billardvenner og andre venlige sjæle……….
Med disse ord i et Facebook-opslag d. 26. december, ville jeg afprøve
muligheden for at Crowdfunde vores ungdomsspilleres tur til EM i Frankrig.
Jeg havde selvfølgelig troen på, at opslaget ville blive positiv modtaget, men
også en lille frygt for, at der ville blive ”skudt” tilbage med kritik om, at vi i
DDBU tiggede om hjælp. Men i løbet af den første uges tid havde jeg modtaget
et utal af positive tilkendegivelser, og kun ganske få kritiske bemærkninger.
Det var alt i alt en fantastisk positiv oplevelse, og som i alle ved, endte det
langt over forventning, med lige knap 20.000 kr. til ungdommen.
Euro Youth 2018:
Euro Youth 2018 i Ronchin, Frankrig fra 30/3.-2/4.
Vi har i ungdomsudvalget udtaget følgende spillere til at repræsentere DDBU
ved EM i Ronchin.
U21
U17
U21
U17
U21

3-bande
3-bande
Fri car.
Fri car.
5-kegler

Mikkel Jensen, Slagelse BK
Lukas Mortensen, BK Fluen
Anders Henriksen, Vordingborg BC
Jeppe Kjølby, Næstved BK
Lukas Mortensen, BK Fluen

U19 Team Fri car. :
Jeppe Kjølby, Næstved BK
Casper Østergaard, BK Sorana
Jonas Søndergaard, Næstved BK

Vi havde ligeledes udtaget:
Bjørn Jensen, Slagelse og Niels Aagaard, Vejle til U21 3-bande
Oliver Pind, Sakskøbing og Andreas Høgh, Fluen til 5-kegler
Som desværre ikke fik plads denne gang.
Vi havde ellers håbet, at der var en god mulighed for mere end 1 deltager i
hver disciplin, da CEB d. 27/11 17 skrev nedenstående på deres hjemmeside.
CEB News:
In order to get a maximum of participants, CEB is purposing an enlargement of
the existing rules for this championship:
•

•

Young players will have the possibility to register for a maximum of
competitions (After the inscription deadline, CEB is creating an special
playing program in order to let the young players participate on a maximum
of competitions as possible, of course by respecting the sports regulations of
CEB)
Federations can inscribe more than 3 players for one competition (in order
to complete eventually vacant places, - by respecting the regulations of
CEB)

Der bliver hængt lidt med hovederne hos de 4, der blev frasorteret. Selvom
alle 4, da jeg informerede dem om, at de desværre ikke kom med denne gang,
forsikrede mig om, at de vil gøre alt, hvad de kan for, at det bliver deres tur
næste gang.
Det har været lidt svært at finde ud af, hvor mange som fik lov til at være med
i hver disciplin og hvorfor.
I 3-Bande U/21 siger reglerne i CEB, at der højst kan deltage 16 spillere. Her
er regler, regler uden nogen form for fleksibilitet.
Dette vil der dog formentlig blive ændret på ved næste CEB-GA.
Et eksempel på dette er, at der ved kvindernes EM i fri carambole (afvikles ved
samme stævne), står i reglerne, at der spilles i 2 puljer med 4 i hver. Men da
tilmeldingsfristen udløber 17 dage før de forskellige ungdomsdiscipliner, er der
14 tilmeldte, hvoraf de 8 er franskmænd. I stedet for at gå ned på 8 deltagere,
så vælger man at tilmelde yderligere 2 franske spillere, for at fylde op til 16.
Så med det i baghovedet, havde vi håbet, at de gjorde det samme i U21 5kegler, da der her var nøjagtig samme antal tilmeldte. Men her valgte CEB
desværre, at skære antallet ned til 8 deltagere og dermed frasortere 6
deltagere.
Burde vi, fra DDBU’s side, rette henvendelse til CEB og gøre opmærksom på,
at vi synes at deres formulering sætter forventningerne om flere deltagere for
højt, når de så alligevel ikke tager så mange som muligt med i turneringen?

JB har haft møde med den ungdomsansvarlige i CEB. Han beklagede, at man
ikke kunne tage alle tilmeldte med. Der er 4 helmatch borde i klubben hvor EM
afvikles, som hurtigt blev fyldt op, og 6 ”Small Tables” – hvor der var plads.
Derfor kunne man uden problemer tage flere med her.
Man er opmærksom på, at der skal skæres til på en anden måde fremover.
Efterfølgende gav MM en orientering om planerne for et primært socialt
arrangement i Bristol, hvor ungdomsspillerne i alle disciplinerne kunne
konkurrere på tværs.
Pkt. 9 Orientering fra Snookerudvalget – PMC
Nordisk mesterskab gik over al forventning. Daniel Kandi blev nr. 2.
Det var første gang vi havde ungdomsspillere med til EM, og de klarede sig
virkeligt fornemt. Vi er i gang med at tilrettelægge et dommerkursus hvor
EBSA sender en kontrollant. Kurset bliver afholdt under DM, og vi forventer at
få 10-12 nye internationale dommere.
Pkt.10 Orientering fra Pooludvalget – JL
Nordisk Mesterskab er afviklet i Oslo. Feltet var ekstremt stærkt, en del
EuroTour vindere, Europamestre og fem Top50 på den aktuelle EuroTour
rangliste.
Turneringen opfyldte dermed det formål jeg havde, nemlig at være en ”EM
test”, især for vores tre Ungdomsspillere, der var med i herrerækken.
Bahram Lotfy blev bedste dansker med en bronzemedalje, han tabte en meget
tæt semifinale til en stærk nordmand der i tidligere runder også havde slået
Jakob Lyng og Kasper Kristoffersen ud.
Nu ser vi frem mod EM. Hvor vi forventer at udtage 3 herrespillere, 3 U19
spillere, 2-3 Seniorer (+42 år, der kun får tilmelding betalt af DDBU), 1 U17
(+en U17 der er med mod egenbetaling). Det er nogenlunde som antal det i
plejer. I år er alle EM bare placeret samlet. Det betyder at udgiften er
eksploderet. Hele EM er længere end normalt, og især Ungdoms EM er
”udvidet” fra 8 til 14 dage, det koster en del på hotelregningen, og den
samlede udgift til EM forventer jeg bliver 112.000,-, det er ca. 50% mere end
vi samlet har brugt de sidste mange år.
Så med NM og EM, er der ikke flere penge tilbage på pool budgettet i år.
Der er arrangeret en ”DDBU Klub Træner Uddannelse”, hvor Ralph Eckert vil
uddanne 10-12 personer til at give instruktion. Det bliver primært finansieret
ved egenbetaling (Ungdomsringen betaler for 6 deltagere).
Vedr. de hjemlige turneringer så har de to handicapturneringer været en stor
succes. Der har været en del helt nye ansigter med, og flere tidligere spillere
har brugt anledningen til at indløse licens igen.
Men pool er udfordret af at der ikke er mange store pool haller der afvikler

turneringer. Hvis man skulle sammenligne ski disciplinerne med billard, så er
Pool = Snowboard, der bliver afviklet som var det langrend, klassisk stil.
Junior Pool Series som jeg startede sidste sæson, har Jan Keller overtaget og
udvidet, så der nu afvikles flere turneringer, der kommer flere spillere med
hver gang. Og meget i stil med det jeg konkluderede ovenfor, så er det de
store sociale stævner der tiltrækker de unge.
Pkt. 11 Orientering fra Eliteudvalget – KE
Vi har ikke holdt møder i eliteudvalget siden august 2017.
Ungdom:
Jeg mener fortsat, at vi skal lave ungdomssamlinger for alle discipliner. Der er
rigtig god synergi i at lave fælles instruktion af teknik, og i særdeleshed
mentaltræning.
Streaming:
Streaming er fortsat ekstrem tidskrævende. Mike er kommet lidt med indover,
og hjælper hvor jeg ikke kan.
Der har ikke været nogle tilbagemeldinger omkring ændringer. NM er flyttet,
så den dato er ændret. Jeg vil gerne, hvis disciplin folkene modtager basalt
viden om anlægget, så Mike og jeg ikke behøver at deltage til alle ovenstående
events.
Vi kan sætte tingene i gang, og så kører det hele dagen.
Skomager Masters:
Vi afholder Skomager Masters finale den 21-22/4. Jeg er meget lydhør overfor
muligheder for at få nogle skomager spillere i DDBU regi. Vi forsøger at danne
bro mellem de 2 verdener, og på sigt kan vi måske blive arrangør for et
officielt DM, hvor skomager folket også er med. DDBU støtter arrangementet
med 10.000, og har 8 ud af 16 pladser i finalestævnet.
Der er ønske om at udvide turneringen til en form for tours med brug af vores
betalingssystem.
Team Danmark:
JB og FBK har holdt et indledende møde med TD.
Det blev aftalt at JB holder møde med en repræsentant fra TD efterfølgende.
Denne repræsentant bliver vores kontakt til TD fremover.
Mødet slut kl. 20.15
Med venlig hilsen
Jan Bemmann

