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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.



 

Til samtlige klubber,  

DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og    

Æresmedlemmer 

Brøndby den 3. maj 2018 

I forbindelse med DDBU’s årsmøde indbydes til Temamøde: 

 

”Talent- & Elitearbejde” 

   Spor 2 i DDBU’s strategiaftale med DIF. 

 ”DDBU Talent- og Elitestrategiplan” 

V/ DDBU’s formand Flemming B. Knudsen 

    Lørdag den 2. juni 2018 kl. 11.00 

Vissenbjerg Storkro 

Søndersøvej 30 

5492 Vissenbjerg 

Frokost fra kl. 12.30 til kl. 13.30 

 

Årsmødet starter herefter kl. 13.30 med følgende dagsorden: 

 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af mødesekretær 

3) Prøvelse af mandater 

4) Bestyrelsens beretning til godkendelse 

5) Ordensudvalgets og Sports- og Appeludvalgets beretninger til orientering 

6) Regnskabsaflæggelse til godkendelse 

7) Vedtagelse af politikkatalog 

8) Indkomne forslag 

9) Forslag til vedtægtsændringer 

10) Rapportering fra temamøderne jvf. § 5 

11) Fremlæggelse af budget til orientering. Godkendelse af gebyrer og 

kontingenter. 

12) Valg 

13) Eventuelt 

 



Ad Punkt 4 – Bestyrelsens beretning til godkendelse 

 

Formandens beretning ved Flemming Busk Knudsen 

 

Indledning: 

Året 2017 blev et godt år for Den Danske Billard Union (DDBU). Vi har leveret 

gode organisatoriske resultater, og vi har leveret gode sportslige resultater.  

Ligeledes har vi opnået et godt økonomisk resultat for året 2017. 

 

Helt overordnet vil jeg tillade mig at sige som bestyrelsesformand, at Den 

Danske Billard Union er i en positiv og dynamisk udviklingssituation. 

Den Danske Billard Union vil i 2018, og i årene fremover, bygge videre på 

visioner, på handletiltag og på strategiske tiltag. Vi ønsker at fortsætte den 

positive udvikling, som har præget 2017. 

Den Danske Billard Union har skabt en vækst af medlemmer, men er ikke i mål 

med det antal medlemmer, vi kan være og har potentiale til. 

På breddeområdet prøver vi på at udvikle med projekter og med 

klubsamarbejde. DDBU prøver på at skabe vækst i medlemstallet og vækst i 

klubber. Det gør vi bl.a. ved dialog, med planer og med kommunikation, samt 

med møder med klubberne omkring klubaktiviteter, klubudfordringer og 

medlemsforhold. Vi laver klubudviklingsforløb og vi laver instruktørkursus. 

Vores elite gjorde det godt sportsligt i 2017. Det blev til flere medaljer ved VM 

og EM. På herresiden og på kvindesiden. Thomas Andersen vandt NM i 3-

bande. Vi har juniorspillere på vej frem i Pool, i Snooker og i carambole. Den 

Danske Billard Union har et eliteprojekt i gang i 3-bande carambole, og vi har 

om et år værtskabet for VM i 3-bande carambole, som spilles i Randers. 

Den Danske Billard Union har lavet en Talent- og Elitestrategiplan, som skal 

styrke billardsporten på alle niveauer i Danmark. Denne strategi skal også 

medvirke til klubudvikling, en bedre struktur på talent- og elitearbejde, 

profilering af den danske billard elite og profilering af billardsporten. 

Vi har med en Talent- og Elitestrategiplan kommet med et bud på, hvordan vi 

kan udvikle billardsporten i Danmark, og styrke talent- og elitearbejde. 

Medlemsregistrering i DDBU: 

Vi har ved dette års medlemsregistrering formået at knække den negative 

kurve på medlemstallet, som vi har haft ved de seneste års registrering af 

medlemmer. 



Det er glædeligt, at vi har fået flere medlemmer ind i vores mere end 180 

billardklubber landet over. Denne positive udvikling må gerne fortsætte de 

kommende år. 

Ved kalenderåret 2017, blev medlemstallet opgjort til 7975. 

Det er en medlemsfremgang på 104 medlemmer i.f.t. registrerede medlemmer 

i 2016. 

 

Klubberne skal have stor tak for den indsats, man har gjort i 2017 for at 

rekruttere og fastholde medlemmer. 

 

Flere klubber arbejder meget strategisk og bevidst med opgaven omkring 

rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Det er rigtig fint. Fortsæt med det. 

 

Medlemspotentiale i DDBU: 

 

Den Danske Billard Union har et større medlemspotentiale, end det de 

registrerede tal viser. Vi ved i unionen, at vi har mange mennesker, der spiller 

billard i boligforeninger, i aktivitetscentre for ældre, i klubhuse, i firmaidræt, i 

fritidstilbud og på værtshuse. Vi ved i unionen, at vi har nogle billardklubber 

landet over, som ikke er medlem i Den Danske Billard Union. 

 

Lige som vi ved, at vi har mange inaktive borgere og socialt udsatte borgere, 

som billardsporten kunne hjælpe med at få bedre adgang til et aktivt idrætsliv 

og til en bedre livskvalitet. 

Jeg har ved flere tilfælde igennem det seneste år gjort klubberne og 

klublederne opmærksomme på, at vi har en samfundsmæssig opgave i, at få 

flere inaktive borgere, og borgere som er nysgerrig på og interesseret i billard, 

tilknyttet vores dejlige sport. Billardsporten har så mange muligheder i sit 

virke. 

 

Lige som jeg ved flere lejligheder i det forgangne år, har sagt og 

kommunikeret ud til klubber og til klubledere, at vi skal passe på med ikke at 

være for traditionelle i vores måde at tænke rekruttering af nye medlemmer 

på.  

Det kan være en hindring i at rekruttere nye medlemmer til billardsporten. 

 

Vi skal være åbne, nysgerrige, initiativrige og eksperimenterende i vores 

tilgang til at rekruttere nye medlemmer til billardklubberne. 

Vi skal være aktive og vi skal have en plan for rekruttering og for fastholdelse 

af medlemmer i klubberne. 

 

Det er ligeledes vigtigt, at Den Danske Billard Union tager sit ansvar i DIF 

idrætten for at rekruttere og fastholde medlemmer.  



Vi skal som specialforbund i DIF medvirke aktivt til en realisering af den 

idrætspolitiske vision i DIF – Vision 25 – 50 – 75. 

 

Denne vision tilstræber, at 75 % af befolkningen er idrætsaktive i 2025. 50 % 

af befolkningen er medlem af en idrætsforening i 2025. 600.000 flere danskere 

skal være idrætsaktive i 2025. 325.000 af de 600.000 skal være medlem af en 

idrætsforening. 

 

Det er af stor betydning, at klubberne bakker op om Den Danske Billard Unions 

strategiske og politiske tilgang til at rekruttere og fastholde medlemmer.  

Vi skal have flere medlemmer rekrutteret til vores klubber, og vi skal have 

etableret flere klubber rundt om i landet. 

 

For bestyrelsen i Den Danske Billard Union er det også vigtigt, at vores idræt 

kan tilbydes alle grupper af samfundet, og det uanset køn, alder, etnicitet, 

niveau, by m.m. 

 

Billardklubberne landet over kan rekruttere og inddrage mennesker, og kan 

skabe gode fællesskaber og gode relationer. Billardklubberne og billard kan 

give mennesker livskvalitet, socialisering og idræt, samt perspektiv på livet. 

Billardklubberne kan lave rekrutteringsprojekter til skolebørn, til unge, til 

ældre, til handicappede og til socialt udsatte. Hvis de vil. Og det vil de. 

 

Rekruttering og fastholdelse er et strategisk indsatsområde i dansk billard og 

for Den Danske Billard Union. 

 

Danmarks Idrætsforbund (DIF): 

2017 var året, hvor man afsluttede en model for økonomisk støttestruktur til 

specialforbundene, og fra årsskiftet 2017/2018 gik over til en ny. 

Jeg har redegjort for den nye model på Årsmøde 2016 og 2017, samt i DDBU 

Nyhedsbreve. 

Den nye støttestruktur omhandler:  
 

Grundstøtte 40 %, Strategisk støtte 55 % og initiativ støtte 5 %. 

I forbindelse med Årsmøde 2017 i Brøndby, der redegjorde jeg nærmere for 

valget af vores DIF Strategiaftale og for arbejdet med vores 3 strategiske spor. 

Vores 3 strategiske spor er: 

1. Talent- og Elitearbejde 

2. Kvalitet og rekruttering 

3. Organisationsudvikling 



I slutningen af 2017 og i starten af 2018, der er bestyrelsen i Den Danske 

Billard Union og ansatte medarbejdere i Den Danske Billard Union, påbegyndt 

arbejdet med at implementere indsatserne i de strategiske spor. 

Vi har en stor opgave foran os med at komme rigtig godt i mål med 2018-2021 

aftalen med DIF. 

Opgaven er ikke blevet nemmere af, at vi ikke har fået den ønskede økonomi 

fra DIF til at realisere vores planer og indsatser i de 3 strategiske spor. Men 

det er et vilkår vi har, og vi må finde muligheder og perspektiver i den tildelte 

DIF økonomi til sporarbejdet. 

”Bevæg dig for livet”. 

DIF visionen ”Bevæg dig for livet” - har vi ikke et formelt samarbejde med 

DIF om, som idrætsgren i DIF organisationen. Vi har ikke formået at få lavet 

en formel samarbejdsaftale med DIF, fordi vi ikke har klubbernes opbakning til 

at være en del af et formelt samarbejde til DIF. DDBU/jeg har prøvet af flere 

omgange, at få klubberne involveret i at billard blev en ”Bevæg dig for livet” 

idræt. 

Vi kunne her lave et koncept i billard, der hed:”GoPlayBillard”. Det kræver 

medejerskab og involvering fra klubbernes side, da det meste af det praktiske 

arbejde skal udføres i klubberne og af klubberne. Få klubber landet over vil via 

aktiviteter og aktivitetstilbud, være med i ”Bevæg dig for livet” og 

”GoPlayBillard”. Det er lidt ærgerligt, i min optik. 

”GoPlayBillard” kunne være med til at øge kendskabet til klubberne og til 

billardsporten. 

Som specialforbund i DIF, deltager vi i møder i DIF organisationen omkring 

”Bevæg dig for livet” visionen. Den Danske Billard Union ønsker også at 

være en del af bevægelsen omkring tiltaget. Vi er aktive, og vi kommer med 

indlæg/meninger til DIF møder, og vi deltager aktivt og konstruktivt i dialogen 

med andre specialforbund. 

DDBU ser perspektiver i både visionen og i tværidrætsligt samarbejde. 

DIF’s fokusområder til det politiske program. 

Den Danske Billard Union har i sit virke været opmærksomme på de 4 

overordnede fokusområder i DIF´s politiske program. De er: Kvalitet, 

Samarbejde, Eliteidræt og Faciliteter: 

Kvalitet:   

Vi har via kommunikationsforhold og dialogmøder, forsøgt at få      

kvalitet på dagsordenen i samarbejdsrelationen til klubberne. 

Vi har italesat overfor klubberne, at strategisk ledelse, 

kompetenceudvikling, fokus på relationer og aktiviteter i klublivet,  



er med til at skabe kvalitet og udvikling. 

Vi har omtalt ”gode historier” fra klubber i DDBU Nyhedsbreve. 

Vi kvalitetsudvikler løbende vores live streaming optagelser fra  

DM finalestævner, og flere klubber har investeret i live streaming.  

Tonny Carlsen Billiard System er et både kvalitativt og innovativt interaktivt 

billard system til træning og til instruktion.  

                       

DDBU har informeret om og støttet kendskabet til systemet, og  

vi laver et projekt til det interaktive træningssystem i nogle  

klubber via et af vores 3 spor i DIF Strategiaftale 2018-2021. 

          

Samarbejde:   

DDBU ønsker at have et godt samarbejde med alle vores  

klubber. Vi har lavet en hel del klubbesøg i 2017, og vi har  

lavet dialogmøder. Vi har klubber som samarbejder med  

udviklingskonsulenten omkring klubudvikling, skoleprojekter,  

events, informationsmateriale og værktøjer til klubledelse. 

Vi har lavet samarbejde med TV 2 og med en klub omkring 

TV projekt, promotion film og synliggørelse af billard som sport  

for alle. 

                       

Elitearbejde:   

Vi har et projekt i gang i 3-bande carambole.  

DDBU har fokus på sportspsykologisk support til elitespillere, og  

vi har udarbejdet en Talent- og Elitestrategiplan, bl.a. fordi vi  

ønsker en bedre struktur, styring og system på elitearbejde og 

talentarbejde.  

Vi har en god talentmasse i flere discipliner, og vi har en elite,  

som leverer gode internationale resultater. 

Vi har et Eliteudvalg, som sammen med en sportskoordinator,  

har overblikket over talentmassen og eliten. 

Vi har nogle sportslige målsætninger, og vi har visioner og  

ambitioner med talentarbejdet og elitearbejdet. 

Vi laver nogle Talent- og Elitecentre i discipliner i de kommende år. 

Vi har fået Thomas Andersen valgt ind i Aktivkommitéen.  

 

Faciliteter:      

Vi har fokus på vores billardklubbers faciliteter, hvor der er en stor variation. 

I unionen har vi klubber med gode faciliteter, og klubber som er udfordret med 

deres faciliteter.   

Den Danske Billard Union tilstræber, at vores klubber har gode faciliteter til at 

udøve billardsporten i, da gode faciliteter er meget essentielt for klubbernes 

virke og muligheder.                                      

Der er nogle klubber som er placeret i kommunale idrætsanlæg, som er 

udfordret i tider og i planlægningsforhold. 



Vi har klubber, som ikke er handicapvenlige i deres adgangsforhold. 

Vi mangler billardfaciliteter i flere byer. 

Der skal være nye klæder på billardborde op til sæsonstart for 

Elitedivisionsklubber.  

Vi har klubber, som er udfordret med ventilationsforhold. 

Vi har klubber, som skal dele lokale med andre. 

 

                     

Vi er bevidste om de 4 overordnede fokusområder i DIF´s politiske program.  

Der arbejdes med det i unionens virke.         

DDBU Strategiplan: 

DDBU arbejder løbende med opfølgning af planer og statusforhold på de 

strategiske målsætninger. Vi gennemgår planen på bestyrelsesmøder m.m. 

Jeg vil tillade mig her i den skriftlige beretning, at kort omtale nogle 

statusforhold i arbejdet med DDBU Strategiplan:  

Organisation: 

- Der er lavet et samarbejde med DIF omkring strategiske spor 

- Vi er i gang med at implementere DIF Strategiaftale 2018-2021, hvor et 

spor omhandler organisationsudvikling 

- Vi har gennemført DDBU Dialogmøder og har været på flere klubbesøg 

- Vi vil etablere Talent- og Elitecentre i discipliner 

- Vi laver en kommunikationskampagne i 2018 omkring strategisk ledelse, 

klubudvikling og kompetenceudvikling 

- Vi laver klubinstruktøruddannelse og lederseminar i 2018 

- Vi laver Skype møder 

Klubudvikling: 

- Udviklingskonsulenten arbejder med udvælgelse af klubber til 

klubprojekter og skoleprojekter – i samarbejde med DDBU bestyrelsen 

- Udviklingskonsulenten rapporterer jævnligt til DDBU formanden/DDBU 

bestyrelsen omkring klubudviklingsforløb, klubprojekter og 

klubudviklingsforhold 

- Vi ønsker at skabe medlemstilvækst på 500 frem til 2021. Baseret på 

2016 tallene. 300 af disse medlemmer skal være mellem 10 – 18 år. 

- Vi har lavet flere artikler i DDBU Nyhedsbreve omkring klubudvikling, 

klubarbejde, gode historier og rekrutterings- og fastholdelsestiltag 

- Ved dialogmøderne i 2018, var klubudvikling på agendaen 

International repræsentation: 

- Vi har deltaget i flere internationale møder verden over det seneste år 



- Vi er synlige ved møder i UMB, CEB, ISBF, EBSA og EPBF 

- Vi har 3 danskere placeret i internationale udvalg ( Jan Mortensen – CEB 

5-Kegler, Mick Jørgensen – CEB Ungdomsudvalg og René Hendriksen – 

UMB 5-Kegler) 

- DDBU er tovholder på møder i Nordic Billard Council 

- Vi arbejder med indsatsområderne: Internationalt netværk, 

relationsarbejde, deltagelse i internationale billard møder, udarbejdelse 

af forslag, lobbyarbejde og Good Governance i internationale billard 

organisationer 

Turneringer: 

- Der er afviklet NM i 3-bande i oktober 2017 

- Der spilles en international turnering i 5-Kegler i Ikast i august 2018 

- Vi er i gang med at planlægge VM i 3-bande i 2019 i Randers 

- Den Danske Billard Union har medvirket i afviklingen af ny turnering – 

Danish Skomar`Masters 

- Vi har haft kigget på, om vi kunne friholde weekender med store DM 

Finalestævner fra øvrigt turneringsspil. Det har dog vist sig svært at 

realisere 

- Der spilles NM i 3-bande i København i september 2018  

Medlemsformer: 

- Vi arbejder med at øge tilgangen af nye medlemmer 

- Vi har fokus på at etablere differentierede medlemsformer, som giver 

fleksibilitet og nye rekrutteringsmuligheder 

- Vi har fokus på at bruge fritidsklubber i kommuner, som en mulighed for 

at starte en klub op og hverve nye medlemmer 

- Vi har fokus på at hverve medlemmer igennem et direkte medlemskab af 

DDBU 

Elite: 

- Vi vandt flere VM, EM og NM medaljer i 2017 

- Vi laver Talent- og Elitecentre landet over til de internationale billard 

discipliner 

- Der er udformet en Talent- og Elitestrategiplan 

- Vi laver satsning på idrætspsykologi 

- Vi sender spillere ud til internationale turneringer 

- Vi har lavet Crowdfunding projekt til EM Ungdom carambole 2018 

- Vi har en sportskoordinator, der samarbejder med Eliteudvalget og 

Ungdomsudvalget 

- Vi har etableret Projekt 2019 i 3-bande carambole 



Synlighed: 

- Vi er blevet eksponeret som sportsgren på TV 2 Lorry og på TV 2 News 

- Der er lavet en promotion film af Ølstykke BK/DDBU i efteråret 2017 

- Vi er blevet eksponeret i nationale aviser, i lokalaviser og i lokal TV 

- Der er fokus på brug af sociale medier til branding af DDBU 

- Der er fokus på live streaming af DM finaler i billard 

- Vi prøver på at lave et tværidrætsligt event/samarbejde med andet 

specialforbund i DIF, således at vi kan komme mere i TV 

- Vi prøver på at få mere avis omtale og mere promovering af billard på 

forskellige kommunikations- og medie platforme 

- På YouTube kanal har vi tilgængeligt billedmateriale fra DM, NM og EM 

- Vi laver en film trailer til VM i Randers 2019 

- Vi laver aftale i 2018 med Kozoom og landsdækkende TV selskab 

omkring billeddækning/fjernsynsoptagelser til VM i Randers 2019 

- Der laves Danish Skomar`Masters i 2018, hvor vi kommer ret så bredt 

ud til ikke DDBU medlemmer, da denne turnering streames på nettet 

- Flere klubber har investeret i live streaming udstyr 

Økonomi: 

- Den Danske Billard Union kommer ud med et godt regnskabsresultat for 

2017 

- Den Danske Billard Union får med den nye økonomiske støttestruktur 

færre økonomiske midler tilført fra DIF og skal omstille sig til ny model 

- Den Danske Billard Union har en strategi for økonomien 

- Den Danske Billard Union fremlægger forslag til Årsmøde 2018 på tiltag 

til at styrke unionens økonomiske situation 

- Vi arbejder med flere forskellige muligheder for sponsorsamarbejde 

- Vi har lavet Crowdfunding pilot projekt 

- Vi har fokus på ansøgning af fondsmidler og DIF puljer til projekter 

 

Den Danske Billard Unions indsats mod matchfixing: 

Bestyrelsen for Den Danske Billard Union har og ønsker nultolerance i forhold 

til matchfixing, og til uetisk adfærd i betting og spil. 

Vi har i de senere år haft nogle enkelte sager om matchfixing i dansk billard, 

hvilket er skadeligt for billardsportens virke og belaster vores troværdighed i 

sportens verden. 

Senest har vi haft en sag i billarddisciplinen Snooker, som Snookerudvalget og 

DDBU bestyrelsen har skullet forholde sig til. En sag, der har været i 

Matchfixing-sekretariatet, i Matchfixing-nævnet og sluttelig fik sin endelige 



sagsafgørelse i DIF´s højeste appelinstans, hvor en Snookerspiller i 

Appelinstansen blev kendt skyldig i matchfixing og ikendt en sanktion. 

DIF offentliggør kendelser i forbindelse med matchfixingsager. 

Matchfixing udgør en trussel mod sportens verden, og det skader tilliden til 

billardsporten og til billardsportens image, hvis billardsporten belastes af sager 

omkring matchfixing og uetisk adfærd. 

Matchfixing skal bekæmpes, og Den Danske Billard Union handler på anmeldte 

sager om matchfixing. 

Matchfixing i billardsporten skaber tvivl om troværdighed og etik i vores sport, 

og vi skal helst undgå sager i dansk billard omkring matchfixing og uetisk 

adfærd. 

Kodeks for god afvikling af turneringskampe: 

Uanset om vi taler om elitespillere eller om breddespillere, der deltager i 

eksternt turneringsspil i DDBU regi, må det med rette forventes, at 

turneringsspillerne reflekterer over deres egen rolle ved turneringsspil og til 

deres egen turneringspraksis. Det være sig i forhold til spil på hjemmebane og 

til spil på udebane. De enkelte turneringsspillere må påtage sig et medansvar 

for god afvikling af turneringskampe i DDBU regi. 

På et af vores DDBU Dialogmøder med klubberne, der havde vi en snak om 

kodeks for god afvikling af turneringskampe. Samt om god kodeks for 

turneringsafvikling på hjemmebane og på udebane.  

Med udgangspunkt i nogle lidt uheldige oplevelser ved turneringsforhold i 

DDBU regi, og med udgangspunkt i nogle enkelte billardspilleres uheldige 

opførsel ved turneringsspil. 

Jeg er sikker på, at langt hovedparten af vores turneringsspillere, de har en 

eksemplarisk adfærd ved turneringsspil, og de opfører sig ordentligt over for 

deres modstander(e). 

Billard er en gentleman-sport. 

Lige som jeg er sikker på, at mange klubber har et ordensreglement og 

retningslinjer til turneringsspil, som det påhviler klubbens medlemmer at 

efterleve. 

I Vejby Billard Klub f.eks., der har man et ordensreglement, hvor der bl.a. står 

anført: 

”§ 1.  Det påhviler alle medlemmer ved god opførsel internt som eksternt, at 

fremme VBK`s omdømme lokalt som på unionsbasis”. 



Med dette in mente, der hviler der et ansvar på klubbens medlemmer for at 

opføre sig ordentligt på hjemmebane og på udebane, og de skal påtage sig et 

medansvar for den klub, de er medlem af, og det klubliv, de er en del af. 

De enkelte turneringsspillere i landets klubber er med til at profilere klubben til 

omverdenen, og de må være bevidste om den kontekst, som han/hun er en 

del af i et fælles klubliv, og i relation til at skabe en god stemning og en god 

ramme for turneringsafvikling på hjemmebane og på udebane. 

De enkelte klubber landet over, de bør måske have en klub kodeks for god 

afvikling af hjemmekampe og ditto til udebanekampe. 

Klubbernes bestyrelse har en opgave i, at forsøge at fastlægge et kodeks i 

klubben for god turneringsafvikling i klubbens spillelokale og på udebane, som 

klubbens spillere bedes forholde sig til og efterleve. 

Målet for f.eks. et klub kodeks for god afvikling af turneringskampe er, at give 

turneringsspillere anledning til at reflektere over deres rolle og adfærd i 

klublivet, samt til deres egen turneringspraksis. 

Et kodeks for god afvikling af turneringsspil på hjemmebane og på udebane, 

det indeholder nogle bud på, hvad klubbens spillere skal fokusere på i 

planlægning, i opførsel og turneringsrelateret. 

F.eks. ikke drikke alkohol under turneringsafviklingen på hjemmebane eller 

udebane. F.eks. acceptere, at man ikke altid kan vinde i billard, og at man skal 

opføre sig eksemplarisk i klublokalet, når man taber til en anden 

turneringsspiller. F.eks. lad være med at genere modstanderen ved at gå rundt 

i spillelokalet, når man ikke selv er ved bordet. F.eks. sørger for at skabe gode 

rammer og en god stemning omkring turneringsafviklingen m.m. 

Særligt vores Elitedivisionsklubber og elitespillere, de har et stort ansvar i at 

være rollemodeller for god turneringsafvikling, for god opførsel og for god etik 

til afviklingen af turneringskampe på hjemmebane og på udebane. 

Billard er en gentleman-sport, hvor man udviser god opførsel og god etik. 

Vi skal værne om hinanden og vi skal værne om sporten.  

Tænk dig om, når du deltager i turneringer. Hav en naturlig respekt til 

modstander, og til udøvelse af billardsporten. 

De internationale billardforbund: 

Den Danske Billard Union vægter det internationale samarbejde højt, og vi 

prøver på at markere os internationalt og gøre vores indflydelse gældende i de 

forskellige internationale billardforbund. Det er vores indgangsvinkel til 

samarbejdsoverfladen med de internationale billardforbund. Det er vores 

strategi. 



DDBU og DDBU Pool var repræsenteret ved Jacob Lyng, da der blev holdt EPBF 

møde i Amsterdam i slutningen af 2017. 

DDBU og DDBU Snooker var repræsenteret ved Per Micki Christensen, da der 

var ISBF GA møde i Doha. 

DDBU og DDBU Snooker vil være repræsenteret ved EPSA møde i Rumænien i 

sommeren 2018. 

DDBU formanden/DDBU næstformand deltager i UMB GA i Cairo i oktober 

2018.  

DDBU er tovholder og vært for møder i det nordiske samarbejde – Nordic 

Billiard Council. 

Vi holder nogle møder i dette forum 2-3 gange om året. 

 

Sponsorer: 

Den Danske Billard Union har en målsætning om at øge vores indtægter fra 

sponsorer – over en bestemt årrække. 

Vi har i det løbende år siden Årsmødet i Brøndby, forhandlet nye sponsoraftaler 

på plads.  

Den Danske Billard Union vil gerne have lov til at sige tak til vores sponsorer, 

for de aftaler og sponsorater vi har indgået med hver enkelt sponsor.  

Tak til - Søren Søgaard A/S, Simonis, Royal Pro Ltd., Malerfirmaet Sehard, Dan 

Johansen og AROS Forsikring – for et godt sponsorsamarbejde 

DDBU Bestyrelsen: 

Den Danske Billard Union har afviklet flere bestyrelsesmøder det forgangne år. 

Nogle af dem er foregået som Skype møder. 

Bestyrelsen har haft meget at se til, og der er sket en hel del ting i året, der 

gik. Alle i bestyrelsen er meget aktive og byder ind med inputs, viden, 

kompetencer, engagement og initiativer.  

Vi har fået Marianne Mortensen og Erik Søndergaard ind i bestyrelsen, som 

henholdsvis Ungdomsleder og Kasserer. De har haft en indkøringsfase til 

bestyrelsesarbejdet i DDBU, og de har bl.a. skulle forholde sig til mange 

informationer og finde deres ben i arbejds- og ansvarsområde. 

Bestyrelsesmedlemmerne har været meget synlige til arrangementer, møder 

og events i klubberne, samt til billardstævner landet over.  

Bestyrelsesmedlemmerne er aktive på sociale medier og kommunikerer med 

billard folket på flere kommunikations platforme. 



Jeg vil gerne takke den samlede bestyrelse for et rigtig godt samarbejde i det 

forgangne år.  

Per Micki Christensen har desværre været tvunget til at trække sig som 

udvalgsformand for Snooker, da han af uddannelsesmæssige årsager vil 

befinde sig flere måneder i USA efter sommerferien 2018.  

Jeg vil gerne benytte lejligheden her, til at rose og anerkende Per Micki 

Christensen, for det flotte stykke frivilligt arbejde han har udført i DDBU regi 

og i Snooker. Per Micki Christensen har formået at løfte opgaven i Snooker fra 

hans forgænger Peter Graversen, og Per Micki Christensen har udvist et stort 

engagement og en stor ildhu i arbejdet med dansk og international Snooker.  

Per Micki, mange tak for din flotte indsats i unionen, og rigtig god vind 

fremover! 

DDBU Bestyrelsen indstiller Juan Castell, som afløser for Per Micki Christensen 

på posten som formand for Snookerudvalget. 

Sekretariatet: 

DDBU bestyrelsen har et godt samarbejde med vores medarbejdere, og der er 

jævnligt kontakt og dialog.  

Vi har en kontakt i hverdagen på telefon, på mail, via møder og via Skype. 

Udviklingskonsulenten og FU/bestyrelsen har dialog omkring udviklingstiltag, 

projekter og klubsamarbejde. Udviklingskonsulenten afrapporterer jævnligt til 

DDBU formanden omkring arbejdsopgaver og udviklingsforløb med klubber 

m.m. 

Generalsekretæren og DDBU formanden mødes jævnligt og holder tæt kontakt. 

Der er lavet MUS med medarbejderne. 

Der er lavet aftaler med administrationens medarbejdere omkring funktioner 

og arbejdsopgaver, og der er fokus på arbejdsgange, kompetenceudvikling og 

samarbejdsrelationen til klubberne o.a. 

Personalet udfører et godt arbejde for Den Danske Billard Union, og udviser 

bl.a. loyalitet, fleksibilitet, omstillingsparathed, engagement, involvering, 

nærvær og respekt for organisationsarbejdet i Den Danske Billard Union.  

Jeg vil godt sige tak til personalet i DDBU, for det arbejde I udfører for DDBU, 

for det politiske niveau og for medlemmerne. 

Sportslige præstationer: 

Jeg vil overlade dette til beretning fra Eliteudvalgsformand Kent Erichsen og fra 

Turneringsleder Jan Mortensen 

 



Afslutning: 

Tak, for møderne og for dialogen, til de klubledere, klubbestyrelser og 

medlemmer i DDBU, som jeg har været i kontakt med i løbet af året. 

Tak, til DIF for gode dialoger og for et godt samarbejde igennem året. 

Tak, til vores sponsorer for dialogen og for samarbejdet igennem året 

Tak, til Sport Event Denmark og til Randers Kommune, for et godt samarbejde 

omkring planlægningen af VM i 3-bande carambole i 2019. 

Tak, til de klubber, som har været værter for DM stævner i indeværende 

sæson.  

BK Grøndal, Vejby Billard Klub, CPSH, Bristol Odense, BK Fluen og Vordingborg 

BC. Det er flot, det I laver til DM Finalestævnerne. 

En særlig tak til Vordingborg Billard Club, der har arrangeret 4 DM 

finalestævner i 2017/2018 sæsonen. 

En rigtig stor tak til vores ”Dream Team Live Streaming” (Kent Erichsen, 

Henrik Munk og Mike Christensen), som gør en stor indsats for at synliggøre 

billard på live streaming og på TV kanal. Tak skal I have! 

Jeg vil afslutte denne beretning med, at sige stor tak til alle de frivillige ledere 

og frivillige kræfter i klubberne landet over, som udfører et stort arbejde for 

billardsporten og for medlemmerne.  

Dansk billard ser frem imod et spændende kommende år! 

Med venlig hilsen 

Flemming Busk Knudsen 

Formand for Den Danske Billard Union 

 

Eliteudvalgets beretning ved Kent Rifbjerg Erichsen 

Det forgangne år har været et udmærket år for lille Danmark i det 

internationale billede. Jeg vil ikke gå ind i de enkelte resultater, da dette er 

med i diverse nyhedsbreve igennem året og ikke mindst de disciplin 

ansvarlige. 

Den helt store ændring siden sidste beretning er dog, at vi har fået et 

ungdomsudvalg. Udvalget ville gerne sende en hel række unge spillere til 

ungdoms EM, hvilket man jo kun kan være enig i. Desværre er vores økonomi i 

år yderst presset pga. DIF’s ændringer i tilskudsmodellen. Så vi kunne ikke 

umiddelbart sende mange spillere afsted, men skulle økonomisere med 

pengene. 

Ungdomsudvalget med Marianne Mortensen i spidsen fik dog mandat til, at 

lave en indsamling (crowdfunding). Det lykkedes derved at få indsamlet nok, 



og endda et lille overskud så alle der kunne få en plads kom afsted. Helt 

fantastisk af udvalget, og dejligt med alt den opbakning fra Billard Danmark til 

de unge mennesker. Indsamlinger er selvfølgelig ikke noget vi kan basere 

vores udsendelse til internationale turneringer på, så vi forsøger at skaffe flere 

penge via sponsorer og nye tilskudsmuligheder fra DIF. 

Sidste år havde vi følgende punkter, som vi gerne ville gennemføre i udvalget: 

1. Fælles streaming platform, som skal levere top kvalitetsstreaming til hele 

Billard Danmark på tværs af disciplinerne, og faktisk også til Hr. og Fru 

Danmark. Vi er kommet et godt stykke af vejen, der mangler dog 

stadigvæk halvdelen. Teknikken er ved at være på plads, men vi 

mangler stadig at komme ud til hele Danmark med budskabet. Vi vil her 

benytte de sociale medier, og også helt traditionelle medier såsom 

TV/aviser mv. 

2. Et fælles turneringssystem. Underligt nok, så kan det jo undre, at vi 

kører med intet mindre end 3 forskellige turneringssystemer i Unionen, 

og mindst lige så mange scoretavle systemer.  Denne opgave er ikke 

naturligt placeret i eliteudvalget, men af hensyn til kompetencer placeret 

her i et underudvalg. 

3. Materiale. Eliten går jo meget naturligt op i, hvad der spilles på. Vi har 

derfor kikket på reglerne omkring materialer, og ændret nogle 

paragraffer specielt for eliten, så man ikke kan risikere at skulle spille 

elitebillard på 3-4 år gamle klæder. Ligeledes har vi igangsat en liste 

med godkendte materialer i de forskellige discipliner. Denne liste vil 

klubberne kunne bruge som en vejledende, men ikke retningsgivende 

liste. 

4. Hvor mange sendes afsted? Der er stor forskel på, hvor mange de 

enkelte discipliner sender afsted. Dels har vi i nogle tilfælde kun meget 

få pladser, og dels så har der været tale om en delvis egenbetaling fra de 

pågældende spillere. Også her ønsker vi at behandle de udøvende på en 

fælles måde. 

Status på ovenstående er følgende:  

1. Vi er lykkedes meget fint med at få etableret et stabilt streamings set 

up, som leverer en fantastisk kvalitet. Det er dog overladt til de samme 

personer fra gang for gang. Det bliver heldigvis lettere og lettere hen af 

vejen. Øvelse gør mester som vi siger, men streamings delen kunne 

virkelig godt bruge et par hjælpere yderligere. Det skal helst være lidt 

tekniske folk, som kan sætte en computer op, og trække et par kabler. 

Vi har været heldige, og har fået en del henvendelser fra folk, som gerne 

ville kommentere kampe. Det viser sig, at når de først sidder med head 

settet, så er de ikke til at rive væk igen. 

2. Vi har også kikket på nogle forskellige muligheder indenfor turnerings - 

og tavlesystemer. Det vil formentlig ikke være noget vi sådan kan 



komme i mål med på kort sigt, da vores discipliner er så vidt forskellige, 

at det slet ikke er let. 

3. Vi kørte i denne sæson en præmis omkring, at klæder til elite 

slutspilskampe skal være pålagt mindst 10 dage før turneringsstart ved 

keglebillard. Dette blev gennemført i forbindelse med hold og senere 

individuelt DM i keglebillard. Resultatet var et bedre total stævnesnit for 

begge turneringer, hvilket må siges dermed at være en succes. Så vi 

fortsætter med denne 10 dages regel i keglebillard, hvor nye klæder ikke 

er gavnlig for spillet. 

4. Det er lykkedes at sende flere afsted til internationale turneringer end 

nogensinde før. Det er primært grundet den fine indsamling som 

ungdomsudvalget selv har stået for. Men vi har også fået tilbudt ekstra 

pladser til World Cups i 3-bande, idet Tonny Carlsens personlige 

placering har givet Danmark en ekstra plads i alle World Cups. Der har 

dog været tale om delvis egenbetaling. 

Vi besluttede sidste forår, at ændre afviklingen af Søren Søgaard Ligaen i 

keglebillard, også kaldet elitedivisionen, således at de 4 sidste hold efter 

grundspillet skulle afvikle et nedrykningsslutspil. Det blev modtaget med 

glæde og var en stor succes. Vi overså desværre, at det var muligt at skifte 

klub mellem grundspillet og slutspillet, hvilket vi ikke mener, er gavnlig for 

billardsportens sammenhold og ånd. Vi har derfor lavet et par småjusteringer 

af reglerne, som alle elitehold bør være opmærksomme på. 

Vi har også netop i bestyrelsen besluttet, at vi i forbindelse med den 

kommende sæson indkøber et alkoholmeter. Det vil blive brugt stikprøvevis i 

forbindelse med eliteturneringer. Formålet er, at elitespillere skal være 

eksemplariske, og overholde DDBU’s alkohol og Anti-Doping Danmarks doping 

regler. Dette vil vi sikre ved nogle få stikprøvekontroller. 

Vi har midt i april i samarbejde med Rune Kampe gennemført vores første 

skoma’r turnering i mange år. Det var Danish Skoma’r Masters, hvor skoma’r 

verdenen spillede 3 tours af 96 personer, og derved fik point til en rangliste. 

De 8 øverste på denne rangliste kom med i en finale, som DDBU var med til at 

streame og støtte økonomisk. Desuden fik vi 8 pladser til eliten af dansk 

billard. Så toppen af DDBU’s 3-Bande, Keglebillard og 5-Kegler spillere kunne 

repræsentere unionen i et opgør imod skoma’r verdenen, som er ret 

uorganiseret. Det blev desværre lidt en massakre af vores spillere, som ikke er 

skoma’r vant. Det vil dog næppe overraske så mange, da man trods alt skal 

spille en disciplin en hel del for at kunne være med på toppen. DDBU har 

planer om at udvide det til 10 personer den kommende sæson, så vi også kan 

få en snooker og pool spiller med i finalen. Ideen bag arrangementet er, at vi 

får nedbrudt den opdeling der i dag er mellem skoma’r og resten af dansk 

billard. Der vil også være mulighed for at finde fælles sponsorer. 



Et af de indsatspunkter, som vi skal tage fat på i det kommende år, vil være 

en voldsom styrkelse af vores reklameindsats, så vi bedre kan komme ud til 

forhåbentlig kommende medlemmer, og derudover yderligere eksponering af 

vore sponsorer. 

Venlig hilsen 

Kent Rifbjerg Erichsen 

Eliteudvalgsformand 

 

Turneringsudvalgets beretning ved Jan Mortensen  

Nu da sæsonen 2017-2018 er ved at være færdigspillet, vil jeg benytte 

lejligheden til at lykønske alle vindere med deres mesterskaber. 

TU-programmet. 

Der kommer hele tiden nye ønsker til turneringsprogrammet, så helt 

færdigudviklet bliver det nok aldrig. Vi har i år afviklet cupperne gennem 

turneringsprogrammet. Der har vist sig at være nogle børnesygdomme ved 

videreseedning til knock out fasen. Disse fejl er nu ryddet af vejen. 

Hold turneringer. 

Holdturneringerne kører upåklageligt. Det er blevet besluttet at nedlægge Par 

Hold turneringen i region øst, idet den ikke kan afvikles i Turneringsprogrammet. 

I stedet får spillerne tilbud om at spille 2-mands hold på 2 forskellige ugedage. 

Som noget nyt oprettes en 2-mands Oldboys hold turnering, som vi venter os 

meget af.  

Der har været en tilbagegang i holdtilmeldingerne på ca. 30 hold i alt. En delvis 

årsag er formentlig nedlæggelsen af Stafet i kegler og 3-bande. 

I Bonus-turneringen, som er en ekstra Oldboys turnering for de hold der ikke er 

gået videre til slutspillene, er der tilmeldt 44 hold. En lille fremgang trods alt.  

Desværre har turneringen ikke vundet indpas i Region Øst i det kun 5 hold 

tilmeldte sig. Dette indebar at turneringen kun blev afviklet i Region Vest. 

Individuelle turneringer. 

I de individuelle turneringer har vi i denne sæson medtaget en eller to 3ere til 

næste runde. Formålet har været, at vi så vidt muligt ville undgå 4-mands 

puljerne. Efter ønske fra klubberne droppes denne regel, og i stedet vil der blive 

oprettet en kvalifikationsrunde, således at de fleste efterfølgende runder  

bliver deleligt med 3. Afvikling af regionsfinaler i eliterækkerne i Region Øst er i 

denne sæson afviklet som et stort 12-mands stævne. På grund af mange afbud 

i Kegler Elite, må det forventes at vi ændrer denne regionsfinale til 6 deltagere. 

Der spilles 2 puljer a`3 med efterfølgende knock out. Dermed kan finalen 

afvikles på én dag.  



Tilmeldingsgebyret til ABC 3-Bande, og 5-Kegle B-Tour ændres tilbage til kr. 

200.- pr. tour, hvorfor der igen vil være pengepræmier i hver afdeling. 

Derudover er det vedtaget at der skal være min. 8 deltagere for at gennemføre 

en afdeling i ABC  3-Bande og 5-Kegle B-Touren. 

Tenax-Double. 

Der har igen i år været en rimelig interesse for TENAX-Double. Det er glædeligt 

at kunne konstatere en fremgang fra 137 til 150 tilmeldte hold. Fremgangen er 

primært i Region Vest. Vi savner en større interesse fra klubberne i Region Øst 

for denne lidt anderledes turnering. Ved gennemførte klubbesøg i Region Øst 

kunne vi konstatere at indbydelsen til denne turnering ikke var at se på flere af 

klubbernes opslagstavler. Skyldes det måske manglende interesse fra 

postmodtagerne/turneringslederne? 

Søgaard-cup 

Der var tilmeldt 86 i keglebillard og 39 i 3-Bande. Stort set status quo, men da 

der er plads til mange flere, vil jeg opfordre klubberne til at være aktive overfor 

deres medlemmer, i forbindelse med tilmeldingen.  

Cupper. 

Fra den kommende sæson vil der ikke længere blive afviklet landsfinale i Ladies 

Cupperne. Der vil i stedet blive afviklet både regionssemifinaler og 

regionsfinaler. 

I Ungdomscupperne bibeholdes landsfinalen. 

Danmarksmesterskaberne. 

Jeg vil gerne rette en stor tak til BK Grøndal, Vordingborg BC og Vejby BK, for 

de virkelig flotte mesterskaber de har holdt i henholdsvis 3-Bande Carambole, 

5-Kegle, de klassiske discipliner, og i Keglebillard. 

Protester/klager. 

TU-udvalget har haft 2 protester, som udvalget begge afviste. Efterfølgende blev 

protesterne også afvist af sports-og appeludvalget. 

Afslutning. 

Jeg vil opfordre alle til at overholde reglerne omkring indtagelse af alkohol og 

korrekt klubdragt. Vi har erfaret, at der sløses lidt på især disse 2 områder. 

Jeg vil gerne takke turneringskoordinatorerne Sv. Aage Hansen og Peter Lund, 

for et godt samarbejde i turneringsudvalget. En ekstra stor tak til Hanne, som 

laver et kæmpe arbejde med vores mange turneringer. I den forbindelse vil jeg 

gerne have, at I har lidt mere tålmodighed med, hvornår de næste runder i 

turneringerne udskrives.  



Hanne får mange henvendelser mandag morgen om, hvorfor den turnering der 

blev spillet lørdag, ikke allerede er udskrevet. Husk lige, at der er noget der 

hedder weekend, og at Hanne faktisk har fri i en sådan. 

Til sidst vil jeg endnu en gang ønske alle tillykke med deres resultater. 

På Turneringsudvalget vegne 

Jan Mortensen 

 

Snookerudvalgets beretning ved Per M. Christensen  

Internationalt 

Internationale turneringer: I starten af sæsonen havde vi to spillere (Martin 

Søndergaard og Rune Kampe) med til VM i Doha, Qatar. Rune gik videre fra 

gruppespillet, men røg desværre ud tidligt i knockout-stadiet. 

Til Nordisk Mesterskab i Oulu, Finland, havde vi otte spillere med samt en enkelt 

dommer. Daniel Kandi endte med at blive nummer to og formåede undervejs at 

lave to 100-breaks i samme kamp. Han blev også den spiller i turneringen med 

flest high breaks.  

Vi havde for første gang to spillere med til EM U18 og U21 i Sofia, Bulgarien. 

Begge de unge talenter, Peter Hammer og Alex Persson, klarede sig rigtig godt 

og vandt begge både flere frames og kampe. Peter var kun en enkelt frame fra 

at gå videre fra gruppespillet i U18, og i U21 slog han den førsteseedede spiller 

i sin gruppe. Rigtig godt gået af begge to! 

Vi havde også to spillere med til EM Mens, Martin Søndergaard og undertegnede. 

Martin var utroligt tæt på at gå videre fra gruppen, men var lidt uheldig, da de 

andre kampe ikke flaskede sig, som kunne man håbe. 

Internationale møder: Danmark har igen i år på snooker-fronten været 

repræsenteret ved alle internationale møder og generalforsamlinger i IBSF, 

EBSA og NBC. 

Nationalt 

Inddragelse af klubber: Snookerudvalget besluttede før sæsonen, at klubberne 

fra denne sæson selv skulle stille med en turneringsleder og afvikle 

turneringerne, ligesom det bliver gjort i de andre discipliner (indtil sæsonstarten 

havde det været Snookerudvalget, som har afviklet turneringerne). Det har 

været en succes – dog med enkelte opstartsproblemer, da klubberne ikke har 

prøvet at afvikle snookerturneringer før – men det er tiltag, der er kommet for 

at blive. Det er godt at se, at de frivillige kræfter bliver aktiveret i klubberne, og 

Snookerudvalget er tilfreds med udviklingen. 



Flere klubber, turneringer og spillere: I denne sæson var der hele to nye klubber, 

som ønskede at afvikle snookerturneringer. Den ene er Ølstykke, som er 

kommet ind på snookermarkedet med to borde. Den anden er den nye, store 

klub i Århus, hvor der er hele seks snookerborde. Således kommer vi nu rundt i 

alle snookerklubber i Danmark, som har mindst to borde. Det er meget 

glædeligt, at vi kan ramme så bredt. På baggrund af udviklingen blev der indført 

fire nye turneringer i sæsonen, så der nu i alt er 21 turneringer – heraf også to 

nye sommer-turneringer til dem som ikke kan vente på, at sæsonen starter. I 

sæsonen er der også kommet en tilgang på fire nye spillere på den ordinære 

rangliste. 

Historisk DM: Det nok bedste DM nogensinde i snooker blev afviklet i år. Der 

blev spillet over alle fem dage i påsken, og niveauet var tårnhøjt. Daniel Kandi 

brillerede med at lave det første 147-break nogensinde af en dansker i en 

turnering og endte også med at vinde DM i flot stil. 

Dommerkursus og dommerkomité: Sidste år sendte vi to dommere afsted til 

Island for at blive uddannet internationale Class 3 dommere. Det syntes vi var 

en sådan succes, at vi i forbindelse med DM besluttede at få en EBSA 

eksaminator til Danmark for at afvikle et dommerkursus, så vi kunne uddanne 

seks dommere mere som Class 3. Det blev også en succes, og på baggrund af 

udviklingen i dommerstanden besluttede Snookerudvalget at nedsætte en 

dommerkomité, som blandt andet skal stå for at uddanne nationale dommere 

og skabe et miljø omkring dommerne. 

Ny formand: Jeg meddelte bestyrelsen omkring årsskiftet, at jeg ikke ville 

fortsætte som bestyrelsesmedlem for snooker i DDBU efter årsmødet. Det 

skyldes, at jeg skal studere i udlandet efter sommerferien. Der har været en 

proces i gang med at finde et nyt bestyrelsesmedlem for snooker, og det er 

lykkedes at finde en, som har lysten til at overtage den vigtige post. Bestyrelsen 

vil indstille og anbefale ham til posten ved årsmødet. 

Snooker i medierne: Det har været et fantastisk år for snooker i medierne. Den 

ret så talentfulde snookerspiller Rasmus Therkildsen deltog i DR’s 

underholdningsprogram X Faktor. Her blev der bragt et indslag om snooker fra 

Copenhagen Pool & Snooker House, som blev vist for intet mindre end 1,2 

millioner seere! Se & Hør lavede også en dobbeltsidet artikel om snooker i 

forbindelse med Rasmus’ deltagelse, som kom ud til over 400.000 læsere. Ekstra 

Bladet og BT bragte også artikler om snooker. Rasmus endte med at blive 

nummer tre. Godt gået! 

Da Daniel Kandi lavede 147 til DM kom TV2 NEWS og filmede live i cirka fem 

minutter, hvor de interviewede dommer Hans Peter Roth og Kandi selv. Der blev 

også skrevet om Kandi flere af landets største aviser, herunder Jyllands-Posten 

og BT. Kandi var også i radioen hos P3 og P4. Også internationale medier i 

England berettede om Kandis break og hans sejr ved DM. Utroligt flot! 



Som sædvanligt har snooker også været eksponeret på Eurosport, hvor den 

danske kommentator Henrik Kaj Hansen jævnligt annoncerer for de danske 

turneringer. 

I alt er dansk snooker blevet eksponeret for mere end 1,5 millioner danskere i 

denne sæson, hvilket er intet mindre end fantastisk! 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for min tid i DDBU. Det har været 

en fantastisk rejse med en masse positive oplevelser. 

Med venlig hilsen 

Per Micki Christensen 

Bestyrelsesmedlem for snooker 

 

Pooludvalgets beretning ved Jakob Lyng 

I disciplinen pool er vi hårdt presset. I Danmark er vi en amatørsport, 

hvorimod pool på internationalt plan er en helprofessionel sport. Vi er oppe 

imod fuldtidsprofessionelle spillere i alle turneringer. Således er langt over 

halvdelen af feltet ved EM professionelle, mens det ved VM er 90-99 %.  

 

Det betyder, at hvis vi vil være med og lave resultater, skal vi være meget 

omhyggelige med vores indsats. Vi skal træne som professionelle, og vi skal 

forsøge at yde vores absolut bedste, når vi har chancen. For vi har ikke lige så 

mange chancer som de har.  

Man kunne så tro, at vi på ungdomssiden har lige forudsætninger. Men også på 

dette område er de i udlandet langt foran os. Flere forbund har fuldtids 

trænere tilknyttet. Pool minder meget om kvindetennis for 20 år siden, hvor 

spillere slog igennem som 14 årige. Præcis det samme sker nu, hvor der er 

spillere fra Bosnien, Rusland, Tyskland og Polen, som bare er 15-16 år, og 

allerede vinder EuroTours og andre store internationale turneringer.  

 

Derfor var det glædeligt, og en lille overraskelse, at vores U15 hold i pool, i 

sommeren 2017 fik Bronze ved holdturneringen til EM. De spillede en 

fantastisk turnering og måtte til sidst se sig slået af de senere vindere fra 

Finland i semifinalen. 

 

Det fælles nordiske samarbejde har udmøntet sig i, at der igen afholdes NM i 

10-ball. I januar i år var vi repræsenteret med 7 spillere i Oslo. Feltet var 

hårdt, med flere EuroTour vindere, Europa- og Verdensmestre. Alle danskere 

leverede godkendte indsatser, og især 17-årige Mickey Krause slog for alvor 

igennem i voksenrækkerne, hvor han tabte knebent til en finsk EuroTour 

vinder i 1/8-finalen. 

Bedste dansker blev dog Bahram Lotfy, som med sin bronzemedalje sikrede os 



den første danske internationale medalje på herresiden i mange år. 

 

Herhjemme har sæsonen budt på stor fremgang hos vores yngste elitespillere. 

På vores ”Junior Landshold” har alle 4 spillere leveret fremragende 

præstationer, og de går tydeligt frem. De har fået flere medaljer og været i 

mange semifinaler i årets løb. Jeg vil især fremhæve Mickey Krause, som altid 

er med fremme, og som holder et meget højt bundniveau. Selvfølgelig også 

Christoffer Lentz, der netop med et vundet DM i Straight Pool, varsler nye tider 

på den nationale scene. 

 

Niveauet i Danmark er tårnhøjt i forhold til det antal spillere vi er, og i forhold 

til hvilke muligheder vi har for træning og turneringer. Hvis man kan vinde 

medalje i en dansk turnering har man niveau til at være i den bedste halvdel 

ved EM. 

 

Vores bedste spiller, Andreas Madsen, har i det forløbne år studeret i USA på 

et scholarship, som den amerikanske træner og tidligere Mosconi Cup kaptajn 

for USA tilbød ham, da Andreas var med til at vinde Atlantic Cup for Europa 

(Ungdoms Europa-USA holdkamp).  

Det har betydet, at Andreas har trænet som professionel i et år, og har fået 

sparring med nogle af de bedste amerikanske spillere. Derved er han 

forhåbentlig blevet endnu bedre end før, og kan komme i betragtning til 

medaljer ved sommerens EM.  

Vi vil fortsætte med at arbejde ud fra de forudsætninger og rammer vi har til 

rådighed. Men hvis vi skal gøre os forhåbninger om medaljer fremadrettet, så 

er det nødvendigt med en 100 % professionel tilgang til tingene. Vi skal have 

uddannede trænere, og det er vi i gang med. De første 12 Klub Trænere er 

uddannet. Vi skal have en fast træner tilknyttet en bruttotrup på 6-8 mand, 

som skal have mulighed for at deltage i mange flere udenlandske turneringer.  

Hvis vi skal vinde internationale turneringer og mesterskaber, skal vi have 

samme betingelser, som de andre lande. Indtil det sker, må vi tage til takke 

med pæne resultater. 

Med venlig hilsen 

Jakob Lyng 

 

Ungdomsudvalgets beretning ved Marianne Mortensen 

Arbejdet i ungdomsudvalget: 

Jeg synes, at sæsonen 2017/18 har været et skelsættende år, med stor udvikling på 

alle fronter af ungdomsbillard. 

Først og fremmest er jeg virkelig glad for, at vi i DDBU har fået et Ungdomsudvalg op 

at køre. Det er en virkelig stor hjælp i hverdagen som ungdomsleder.  



Vi har jævnligt Skype-møder, og vi har en fin dialog om alt, hvad der rører sig blandt 

vores unge spillere rundt i hele landet. 

Særlig i forløbet omkring planlægning af EM for ungdom, med udtagelse, 

tilrettelæggelse, planlægning af turen og ikke mindst under opholdet i Frankrig, har vi 

haft stor glæde af vores gode samarbejde.  

Desværre er det endnu ikke lykkedes at få en repræsentant fra pool og snooker med i 

vores samarbejde. Men det er dog min opfattelse, at ungdommen trives i begge 

discipliner. Vi i ungdomsudvalget, vil naturligvis også fremover være klar til at 

samarbejde her, hvis muligheden byder sig.  

Hermed en opfordring til ungdomsledere fra pool og snooker om at melde sig til 

Ungdomsudvalget 

Jeg vil gerne sige Henrik Søndergaard og Frank Mundt Jensen, en stor tak for 

sparring, debat og inspiration, her i mit første år som ungdomsleder.    

Ungdomsinstruktion:  

Jeg havde som ungdomsleder et par opgaver, som jeg gerne ville prioritere højt. 

Primært at få sat gang i instruktion til alle ungdomsspillere, som har et ønske om at 

lære mere.  

For begyndere og lettere øvede, foregår instruktionen i klubberne. De mange 

klubungdomsinstruktører, som efterhånden har meldt sig, gør en stor forskel for vores 

unge spillere.  

Eliteinstruktionen kører på fantastisk vis. En række elitespillere, 10 i alt, stiller deres 

ekspertise og tid gratis til rådighed for 1-2 unge spillere, som bor i nærheden.  

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige mange tak, til de frivillige instruktører. 

I gør alle et uvurderligt stykke arbejde i vores kamp, for at opbygge en stor gruppe 

dygtige og seriøse ungdomsspillere under DDBU. Ikke blot ved, at I deler ud af al 

jeres billardviden, men også ved, at I viser en ung spiller den opmærksomhed, som 

kan betyde så meget, mens man er i udvikling fra ungdomspiller til seniorspiller. 

AF HJERTET TAK TIL JER ALLE!! 

Mentaltræning ved Dan Nielsen: 

Vi havde op til turen til EM Ungdom, den glæde, at Dan Nielsen tilbød at styrke vores 

unge spillere lidt på det mentale plan. Næstved BK tilbød os at låne deres lokaler.  

Dan stillede sin ekspertviden til rådighed for vores unge talenter i 7-8 timer. 

Forældre og klubledere bragte de unge til Næstved en tidlig morgen, og de unge fik 

afprøvet nogle helt nye sider af sig selv. ☺ 

Alt i alt endnu et super eksempel på den store velvilje, som jeg synes, at jeg møder 

rundt omkring i ”Billard-Danmark” i denne tid. 

Tak til alle, som gjorde dette arrangement muligt. Og selvfølgelig en særlig stor tak til 

Dan Nielsen, med håb om flere lignende arrangementer i fremtiden. 

 



Klub-ungdomsledergruppen: 

Den anden opgave som jeg meget gerne ville starte med at få op at køre, var et 

fællesskab imellem ungdomslederne rundt om i klubberne. Derfor oprettede jeg en 

gruppe på Facebook til formålet. 

Samarbejdsgruppen mellem ungdomslederne trives rigtig godt. I løbet af ganske kort 

tid lykkedes det at få ca. 30 repræsentanter fra 23 forskellige klubber til at tilmelde 

sig, og gruppen er lige så stille ved at forme sig til et forum, hvor man kan dele ud af 

sin erfaring, eller søge 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. Målet må jo være mindst 1 fra alle klubber. 

Jeg vil håbe, at I alle sammen vil opfordre de klubber som I kommer rundt i, til at 

blive en del af samarbejdet.  

 Indsamling til ungdommen: 

STØT UNGDOMMENS TUR TIL EM I 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. lige knap 20.000 kr. til ungdommen!   

KÆMPESTOR TAK TIL ALLE JER, SOM HAR STØTTET UNGDOMMEN VED INDSAMLINGEN.  

Euro Youth 2018: 

Euro Youth 2018 i Ronchin, Frankrig fra 30/3.-2/4. 

Vi havde i ungdomsudvalget udtaget følgende spillere til at repræsentere 

DDBU ved EM i Ronchin: 

 

U21 3-bande:  Mikkel Jensen, Slagelse BK 

U17 3-bande: Lukas Mortensen, BK Fluen 
U21 Fri carambole: Anders Henriksen, Vordingborg BC 

U17 Fri carambole:  Jeppe Kjølby, Næstved BK 
U21 5-kegler:  Lukas Mortensen, BK Fluen 

U19 Team  
Fri carambole: Jeppe Kjølby, Næstved BK 

  Casper Østergaard, BK Sorana  

  Jonas Søndergaard, Næstved BK 

 

 

https://www.facebook.com/mikkel.jensen.3133719?fref=gs&dti=262133861639&hc_location=group
https://www.facebook.com/lukas.kristianmortensen?fref=gs&dti=262133861639&hc_location=group
https://www.facebook.com/anders.henriksen.31?fref=gs&dti=262133861639&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006508415055&fref=gs&dti=262133861639&hc_location=group
https://www.facebook.com/lukas.kristianmortensen?fref=gs&dti=262133861639&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006508415055&fref=gs&dti=262133861639&hc_location=group
https://www.facebook.com/casper.olsen.98?fref=gs&dti=262133861639&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007717637426&fref=gs&dti=262133861639&hc_location=group


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 

Desværre fik de ikke plads denne gang.  

 

Vi havde en super tur til Frankrig med 6 deltagere, 2 ledere og 9 supportere. 

Dejligt, at så mange valgte at tage turen med til Frankrig, for at bakke op.  

 

Resultatmæssigt er det forhåbentligt ikke gået nogen forbi, at vi jo fik en 
EUROPAMESTER, da Anders Henriksen meget overbevisende og i flot stil 

erobrede guldmedaljen i Fri carambole U21.  

Endnu engang stort tillykke med den flotte præstation til Anders! 

Ovenikøbet i hans sidste sæson som ungdomsspiller. Vi glæder os til at følge 

Anders fremover som seniorspiller.                        

I Fri carambole U17 bibeholdt Jeppe Kjølby en flot 5. plads. Samme placering 

som ved EM i Brandenburg sidste år.  

De 4 andre deltagere var alle nye i international sammenhæng, og kunne alle 
forlade stævnet en hel del mere erfarne, og meget bedre rustet til fremtidens 

internationale stævner.  

I 3-bande U21 havde vi Mikkel B. Jensen med. Han sluttede som nr. 13 i det 

hårde selskab af virkelig dygtige europæiske 3-bande spillere.  

I 3-bande U17 stillede Lukas Mortensen op og sluttede som nr. 7.  

Undervejs spillede han et par flotte kampe og slog – som den eneste i 

turneringen – den både regerende og kommende Europamester Maxime Panaia 

(Frankrig). I denne kamp lukkede Lukas med en flot serie på 9.  

Lukas deltog ligeledes i 5-kegler U21. Det blev til en flot 5 plads, bare en sølle 

kegle fra at komme på podiet.  

I Fri carambole U19 hold, havde vi Jeppe Kjølby, Casper Østergaard og Jonas 
Søndergaard med. Holdet endte på en 5. plads, efter de i sidste kamp 

besejrede holdet fra Luxemburg.   

Alt i alt en fin tur med 6 meget seriøse unge spillere, som alle gjorde deres 
bedste, og er klar til at yde hvad der skal til på træningsbordet, for igen at 

blive en del af EM fremover.  

En stor tak til Henrik Søndergaard og Flemming Madsen, for samarbejdet 

under turen i Frankrig. Håber at muligheden byder sig for gentagelse fremover. 

 

På Ungdomsudvalgets vegne 

 

Marianne Mortensen 

Ungdomsleder     

 



Ad. Punkt 5: Ordensudvalgets og Sports- og Appeludvalgets 

beretninger til orientering 

 

Ordensudvalgets beretning for perioden 2017 - 2018 

I beretningen for 2016 2017 blev det oplyst, at udvalget havde stadfæstet en 

afgørelse fra DDBU om et medlems eksklusion fra sin klub. 

Medlemmet appellerede denne afgørelse till DIF-IDRÆTTENS HØJESTE 

APPELINSTANS, der ophævede eksklusionen. 

Begrundelserne herfor samt de forhold der bør iagttages, hvis en bestyrelse 

ønsker at give et medlem karantæne eller en eksklusion har jeg redegjort for i 

en artikel i DDBU’s Nyhedsbrev nr. 9 - 2017 

Vi har endvidere modtaget en henvendelse vedrørende afbrydelse i spillet pga. 

toiletbesøg. Henvendelsen videresendt til Jan Bemmann, da vi ikke behandler 

turneringsspørgsmål. 

Risskov, den 6. april 2018 

Ordensudvalget 

Ove H. Jensen 

 

Beretning fra Sports- og Appeludvalget. 

Der foreligger ingen beretning fra udvalget. 

Eventuelle bemærkninger vil blive forelagt på årsmødet. 

 

 

Ad. Punkt 6: Regnskabsaflæggelse til godkendelse ved Erik 

Søndergaard 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til repræsentantskabet i Den Danske Billard Union 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Den Danske Billard Union for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2017, der omfatter anvendt regnskabs praksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet ud-
arbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres 
på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 
kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af unionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's 
etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-
ske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Unionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Bud-
gettallene har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledel-
sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere unionens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere unionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlin-
formation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan be-
tragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indfly-
delse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi fag-
lige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

► �Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af unionens interne kontrol.  

► �Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

► �Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om unionens evne 
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at unionen ikke længere kan fortsætte driften. 

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledel-
sesberetningen.  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbin-
delse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi-
sion. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om 
de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, pro-
cesser eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

København, den 23. april 2018 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Torben Kristensen 
statsaut. revisor 
MNE-nr.: mne10003 

Mads Heinkov 
statsaut. revisor 
MNE-nr.: mne41284  
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om unionen 

Den Danske Billard Union 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon: 43 26 20 82 

Bestyrelse 

Flemming Busk Knudsen, formand 
Michael B. Nielsen, næst- samt eliteudvalgsformand 
Erik Søndergaard, kasserer 
Kent Rifbjerg Erichsen, eliteformand 
Jan Mortensen, turneringsudvalgsformand 
Marianne Mortensen, bestyrelsesmedlem 
Jakob Lyng, bestyrelsesmedlem pool 
Per Micki Christensen, bestyrelsesmedlem snooker 

Revision 

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
Osvald Helmuths Vej 4 
2000 Frederiksberg 
CVR-nr.: 30 70 02 28 

Bank 

Spar Nord Bank 

Momsregistrering 

Den Danske Billard Union er som forening som hovedregel momsfritaget. 
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Ledelsesberetning 

Regnskabet for 2017 udviser et driftsresultatet på 84 t.kr. 

DDBU's egenkapital er ændret til 856 t.kr. mod 773 t.kr. primo 2017. Egenkapitalen er korrigeret for 
årets resultat på 84 t.kr. 

Årets resultat udviser et overskud på 84 t.kr. mod et budgetteret overskud på 41 t.kr., dvs. en afvigelse 
på 43 t.kr. 

Denne afvigelse kan forklares ud fra nedenstående: 

DDBU's realiserede indtægter er samlet 51,9 t.kr. større end budgetteret. Dette skyldes primært turne-
ringstilskud på plus 39,5 t.kr. og øvrige indtægter på plus 22 t.kr. 

DDBU's omkostninger er 8,7 t.kr. større end budgetteret. 

Dette er sammensat af et større forbrug i fællesomkostninger på 217,3 t.kr., som modsvares af et min-
dre forbrug på udviklingskonsulenten, 60,8 t.kr., eliteudvalget, 175,4 t.kr., samt en større forbrug på 
turneringsudvalget, 34,6 t.kr.  

Det forventes fra bestyrelsens side, at resultatet for 2018 vil blive positivt på 1 t.kr.  

Egenkapitalen vil øges med det forventede resultat til 857 t.kr. 

Efter aftale med DIF har DDBU udarbejdet en strategiplan for perioden 2018-2021. Planen er implemen-
teret og bliver løbende revideret for at sikre størst mulig gennemsigtighed i forhold til strategiplanens 3 
spor. 

Tilskudsstrukturen er samtidig ændret, hvilket betyder, at der årligt mangler 75 t.kr.  
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 
regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i 
henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 

Årsrapporten for Den Danske Billard Union er aflagt efter samme principper som sidste år. 

Resultatopgørelse 

Indtægter 

Indtægter/tilskud indregnes i den periode, hvori de er optjent. 

Omkostninger 

Der foretages periodisering af omkostninger.  

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursge-
vinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. 

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af 
forventet tab. 

Værdipapirer 

Unionens værdipapirer måles til kursværdien på statusdagen. Der kursreguleres for urealiserede gevin-
ster/tab. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

Hensættelser 

Der er hensat til ØlandsHusFonden, som benyttes til at udvikle og fremme billardsporten i Danmark. 
Denne er under afvikling efter udarbejdet plan herom. 
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Resultatopgørelse
Budget

Note 2017 2017 2016

Indtægter
Tilskud, Danmarks Idrætsforbund 1 1.730.493 1.729.288 1.693.526

Medlemskontingenter 2 1.141.855 1.166.000 1.170.165

Turneringsindskud 3 906.165 866.700 946.870
Kulturstyrelsen 12.217 10.000 12.883
Sponsorindtægter 150.000 138.000 132.500
Finansielle indtægter, netto 736 2.700 3.095
Øvrige indtægter 4 121.716 98.600 241.137

Indtægter i alt 4.063.182 4.011.288 4.200.176

Omkostninger
Udviklingskonsulenten 5 179.161 240.000 139.116
Eliteudvalget 6 814.007 989.400 657.664
Turneringsudvalget 7 368.950 334.350 344.187
Sponsor/PR-udvalget 8 382 10.000 2.629
Fællesomkostninger 9 2.614.132 2.396.849 2.804.627
Aktivitetsudvalg 10 2.669 0 0

Omkostninger i alt 3.979.301 3.970.599 3.948.223

Årets resultat 83.881 40.689 251.953

Eventualforpligtelser 11

Årsregnskab 1. januar - 31. december
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Balance
Note 2017 2016

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender 182.495 138.245

Aktier 0 89.100

Obligationer 0 43.999

Bankindestående 981.835 878.821

Omsætningsaktiver i alt 1.164.330 1.150.165

AKTIVER I ALT 1.164.330 1.150.165

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo 772.595 499.306

Overført resultat 83.881 251.953

Kursregulering værdipapirer 0 21.336

Egenkapital i alt 856.476 772.595

Hensættelser
ØlandsHusFonden 0 50.175

Hensættelser i alt 0 50.175

Gældsforpligtelser
Mellemregning, Danmarks Idrætsforbund 97.040 101.224

Skyldige feriepenge 195.321 199.172

Skyldige omkostninger 15.493 26.999

Gældsforpligtelser i alt
307.854 327.395

PASSIVER I ALT 1.164.330 1.150.165

Årsregnskab 1. januar - 31. december
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter
Budget

2017 2017 2016

1 Tilskud, Danmarks Idrætsforbund
Tilskud, Danmarks Idrætsforbund 1.540.300 1.544.288 1.502.220
Udviklingskonsulent, DIF 170.000 170.000 170.000
Øvrige tilskud, Danmarks Idrætsforbund 20.193 15.000 21.306

1.730.493 1.729.288 1.693.526

2 Medlemskontingenter
Klubkontingenter 286.360 295.000 291.315

Licenskort 855.495 871.000 878.850

1.141.855 1.166.000 1.170.165

3 Turneringsindskud
Klubafgift Cupper 77.875 63.700 72.150

Turneringsindskud individuelle 198.615 190.000 203.240

Turneringsindskud hold 536.075 535.000 535.325

Søren Søgaard Cup 24.000 25.000 50.600

Tenax 63.500 53.000 53.200

5-Kegle Tour 3.800 0 14.455

3-Bande Tour 2.300 0 17.900

906.165 866.700 946.870

4 Øvrige indtægter
Øvrige tilskud 50.175 50.000 163.734

Uddannelsesweekend, indtægter 1.550 0 0

Bøder 24.375 2.400 16.400

Salgsindtægter DVD 2.318 1.800 5.242

Salgsindtægter Instruktionsbøger 768 2.100 1.550

Diverse indtægter 15.680 15.000 26.911

Ø-Pulje 26.850 27.300 27.300

121.716 98.600 241.137
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Noter
Budget

2017 2017 2016

5 Udviklingskonsulenten
Projektudvikling 16.188 10.000 0
Udviklingskonsulenten og drift ej løn 116.557 110.000 114.989

Klubbesøg 15.640 12.000 9.751
Uddannelsesweekend 7.938 0 0
Ungdomsringen inkl. tilskud 13.911 17.000 13.507
Møder  0 50.000 0
Kurser 0 11.000 0
Klubudvikling 0 10.000 869
Kraftcentre 6.052 20.000 0
Materialerevision 2.875 0 0

179.161 240.000 139.116

6 Eliteudvalget
Mødeomkostninger 2.449 10.000 18.985
5-kegler 12.495 30.000 41.427
Carambole 36.629 36.500 83.747
Pool, basis 156.154 189.000 107.571
Snooker 162.927 143.000 158.766
International coaching 25.060 40.500 24.277
Talentinstruktion 0 70.000 47.637
Tilskud, diverse Tour m.v. 146.062 213.400 174.454
Projekt 2019 115.164 110.000 0
Clinic - 3-Bande 11.009 20.000 0
NM 3-Bande 22.321 20.000 0
Keglebillard 0 7.000 0
EM Brandenburg 123.737 100.000 800

814.007 989.400 657.664

7 Turneringsudvalget
Mødeomkostninger 18.027 26.000 13.239
Regionsfinaler 62.050 67.000 70.859
Landsfinaler 32.950 32.500 31.860
DM Finaler 74.344 60.250 69.937
Præmier Cupper 56.250 44.000 56.658
Medaljer 53.417 40.000 38.834
Søren Søgaard Cup 22.900 22.100 22.100
Bankettilskud Cupper 3.200 3.000 1.400
Tenax 45.812 39.500 39.300

368.950 334.350 344.187
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Budget
2017 2017 2016

8 Sponsor/PR-udvalget
Mødeomkostninger, inkl. tryksager m.v. 382 10.000 2.629

382 10.000 2.629

9 Fællesomkostninger
Bestyrelse og forretningsudvalg 32.757 67.000 49.482
Årsmøde 35.462 35.000 35.386
Internationale møder 47.162 39.000 60.228
Diverse møder 21.899 32.000 10.645
DIF-møder 1.756 3.000 1.390
Husleje 54.739 53.574 53.574
Bogføringsassistance 124.280 116.000 107.498
Lønninger 1.509.005 1.496.913 1.859.337
Gebyrer m.v. 10.937 6.000 5.066
Forsikringer 70.374 68.000 31.386
Telefon, it-omkostninger og web-udvikling 477.740 310.896 303.806
Tryksager, kopier og porto m.v. 55.508 38.200 42.682
Leasing af fotokopieringsmaskiner 19.973 20.000 44.457
Repræsentation og gaver 5.145 9.400 11.260
Kontingenter 46.799 47.110 47.237
Kontorhold og småinventar 27.279 17.600 35.241
Beklædning 1.300 0 2.363
Rengøring 1.849 1.826 1.674
Kørsel, mødeomkostninger, ansatte 15.031 0 30.519
Kursus 0 0 7.698

Øvrige omkostninger 55.137 35.330 63.698

2.614.132 2.396.849 2.804.627

10 Aktivitetsudvalg
Uddannelse begynder instruktører 1.292 0 0
Regionsinstruktion 1.377 0 0

2.669 0 0

2017 2016
11 Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelse 77.000 74.000

Omkostningerne i 2018 vil udgøre 19.973 kr.

Leasingforpligtelse udgøres af kontraktmæssig forpligtelse på IT-
udstyr, med en restløbetid på 46 mdr.
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Ad. Punkt 7: Vedtagelse af politikkatalog 

Der foreligger intet katalog til vedtagelse. 

Ad. Punkt 8: Indkomne forslag 

Der er ikke indsendt forslag 

 

Ad. Punkt 9: Forslag til vedtægtsændringer 

Nuværende §8 stk. D 18 og 19: 

 
 
D: AKTIVITETSUDVALGET 

Forslag: Udvalget ændres til UNGDOMSUDVALGET 

18. 

Aktivitetsudvalgsformanden vælges på årsmødet. 

 

Forslag: Ungdomsudvalgsformanden vælges på årsmødet. 

 

19. 

Udvalget skal: 

- styrke, udvikle, servicere og rådgive klubberne i deres daglige arbejde 

- fastholde og rekruttere medlemmer i samarbejde med klubberne 

- oprette nye klubber 

- finde nye potentielle målgrupper 

- dyrke samarbejdet med eksterne partnere 

- uddanne og inspirere instruktører, klubledere og billardspillere 

- udarbejde uddannelsesmateriale til alle 

- i øvrigt at udmønte de fastlagte politikker og strategier på aktivitetsområdet til konkrete mål og 

  handlinger. 

 

Forslag: 

Udvalget skal: 
- arbejde for at udvikle og styrke ungdomsbillard i Danmark. 

- støtte og vejlede ungdomslederne/klubberne i, at rekruttere og fastholde 
nye ungdomsspillere. 

- Arbejde for at hjælpe klubberne med at oprette, og bemande 

ungdomslederposten 
- Skal hjælpe ungdomslederne i klubberne med, at opretholde et forum, 

som giver mulighed for debat og vidensdeling. 
- Opmuntre ungdomsspillerne til at deltage i instruktion. 

- Indstille til eliteudvalget, hvilke spillere der skal udtages til internationale 
turneringer 

- Skal være behjælpelig med skabe samarbejde imellem frivillige 
eliteinstruktører, og talentfulde ungdomsspillere 

 

  
  
 



Sekretariatet anmoder om tilladelse til administrativt at ændre betegnelsen: 

”Aktivitetsudvalget” til ”Ungdomsudvalget” hvor det er nødvendigt. 
 

Ad. Punkt 10: Rapportering fra temamøderne jvf. § 5 

Der foreligger ingen rapporter. 

 

Ad. Punkt 11: Fremlæggelse af budget til orientering. Godkendelse af 

gebyrer og kontingenter. 

Vi har medtaget resultaterne for 2017 hvor de er direkte sammenlignende med  

budgettet for 2018. DDBU er overgået til en ny støttestruktur fra DIF i 

forbindelse med de 3 strategispor, hvorfor en direkte sammenligning på alle 

poster ikke er relevant. 

Med henvisning til ovennævnte som er ensbetydende med et fald i tilskuddet 

fra DIF på kr. 74.000 om året, i perioden 2018-2021, anmoder DDBU 

årsmødet, om godkendelse af de fremlagte kontingenter og gebyrer. 

Kontingent til DDBU foreslås forhøjet med kr. 100.- fra de nuværende kr. 

1.600.- om året til kr. 1.700.- om året. 

Ø-Puljen forbliver uændret kr. 150.- om året. 

Licens for alle aldersgrupper forhøjes med kr. 25 pr. licens, fra de nuværende  

kr. 225.- pr. sæson, til kr. 250.- pr. sæson. 

Det forventes at gebyrer og kontingenter ikke ændres over den næste treårige 

periode, og derved er tilsvarende den periode uden forhøjelser, der netop er 

udløbet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

TURNERINGSINDSKUD OG YDELSER 
 

 

TURNERINGSINDSKUD: 

 

Hold: 

Pr. spiller  135,00 kr.  

Ungdomshold pr. spiller   60,00 kr.  

 

Individuel: 

Seniorer  135,00 kr.  

Ungdom og juniorer   60,00 kr.  

 

Lokale turneringer  135,00 kr.  

 

Cupper: 

Indskud til senior- oldboys- og ladiescupper 125 kr. pr. spiller som betales til arrangør, heraf 75 kr. 

til arrangørklubben som tilskud til morgenbord og frokost, - de resterende 50 kr. opkræves af 

DDBU til dækning af præmier. 

 

 

TILSKUD TIL FINALER. 

 

Individuelle finaler: 

DM finale  200,00 kr. pr. spiller - (max 5.000 kr. pr. stævne) 

DM finale juniorer 200,00 kr. pr. spiller – eller efter aftale med DDBU 

LM-finale  150,00 kr. pr. spiller 

RF-finale  150,00 kr. pr. spiller 

 

Hold finaler: 

RF-finale hold   75,00 kr. pr. spiller 

LM-finale hold   75,00 kr. pr. spiller 

 

Cupper: 

RF-finale  100,00 kr. pr. spiller 

LM-finale  100,00 kr. pr. spiller 

 

Lokale turneringer   75,00 kr. pr. spiller 

 

Kontingent til DDBU 

Klubkontingent   1.700,00 kr. pr. klub  

Ø-pulje       150,00 kr. pr. klub 

Licens       250,00 kr. pr. stk.  

Adm gebyr ved klubskifte        50,00 kr. pr. stk. 

Licens til anden klub      250,00 kr. pr. stk.  

 

Vedtaget på DDBU´s årsmøde den 06. juni 2015  

 

 



Ad. Punkt 12. Valg 

DDBU’s bestyrelse har under punkt. 9 – forslag til vedtægtsændringer – stillet  

forslag om, at nedlægge Aktivitetsudvalget for i stedet at oprette et 

Ungdomsudvalg. Vedtages dette, opstiller bestyrelsen Marianne Mortensen 

som formand for dette udvalg, for en periode på 2 år. Der skal efterfølgende så 

vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år. Denne post er på nuværende tidspunkt 

vakant, og kandidater til denne post kan derfor opstilles på selve årsmødet. 

Det samme er gældende for valget til ny formand for Snookerudvalget. 

Bestyrelsens kandidat, Juan Castell, er opstillet efter udsendelsen af 

indbydelsen til årsmødet 2018, hvorfor eventuelle modkandidater kan opstilles 

på selve årsmødet. 

 

 

• Formand for bestyrelsen, Flemming B. Knudsen for 2 år. 

Villig til genvalg. 

• Formand for Turneringsudvalget, Jan Mortensen for 2 år. 

Villig til genvalg. 

• Formand for Pooludvalget, Jakob Lyng for 2 år. 

Villig til genvalg. 

• Formand for Aktivitetsudvalget for 2 år. 

Posten er Vakant 

• Formanden for Snookerudvalget, Per Micki Christensen afgår uden for 

tur. 

Ny formand for dette udvalg skal vælges for 1 år. Bestyrelsen opstiller: 

Juan Castell. 

• Medlem af Ordensudvalget, Mikael Toft for 3 år. 

Villig til genvalg 

• Suppleant til Ordensudvalget, Henning Nielsen for 1 år. 

Villig til genvalg. 

• Suppleant til Ordensudvalget, Per Jensen for 1 år. 

Villig til genvalg. 

• Medlem af Sports & Appeludvalget, Niels Øland for 3 år. 

Villig til genvalg. 

• Medlem af Sports & Appeludvalget, Johnny Mogensen for 3 år. 

Villig til genvalg. 

• Intern revisor, Steen G. Hansen for 1 år. 

Villig til genvalg. 

• Intern revisor, Niels Chr. Kjær for 1 år. 

Villig til genvalg. 

• Intern  revisorsuppleant, Harry Dahl for 1 år. 

Villig til genvalg. 

 



Ad. Punkt 13. Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen 

DEN DANSKE BILLARD UNION 

Jan Bemmann 

Generalsekretær DDBU 

 

 

 

 

 

 

 






