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Til samtlige klubber,  

DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og    

Æresmedlemmer 

Brøndby den 12. april 2019 

I forbindelse med DDBU’s årsmøde indbydes til Temamøde: 

 

”Rekruttering for Idrætsforeninger via sociale medier” 
   Oplæg omkring mulighederne med en Facebookside og Facebookbegivenheder. 

Oplægsholder: Jakob Lind Tolborg 

 ”DIF og DGI’s foreningspulje ” 

V/ DDBU’s Udviklingskonsulent Niels Nüchel 

    Lørdag den 15. juni 2019 kl. 10.00 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605  Brøndby 

Frokost fra kl. 11.45 til kl. 12.45 

 

                                    Årsmødet starter herefter kl. 13.00 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 

11) Fremlæggelse af budget til orientering. Godkendelse af 

gebyrer og kontingenter 

12) Valg 

13) Eventuelt 

 

 

Med venlig hilsen 

DEN DANSKE BILLARD UNION 

Jan Bemmann 

Generalsekretær DDBU 

 



Ad Punkt 4 – Bestyrelsens beretning til godkendelse 

 

Formandens beretning ved Flemming Busk Knudsen 

 
Indledning: 

Året 2018 blev et godt år for Den Danske Billard Union (DDBU). 

Vi har i 2018 leveret både fine organisatoriske og sportslige resultater.  

 

Den Danske Billard Union har ligeledes opnået et godt økonomisk resultat for året 

2018. 

Et økonomisk resultat, som der vil blive nærmere redegjort for på årsmødet i 

Brøndby. 

 

De sportslige resultater i 2018, de vil blive omtalt i beretninger fra Eliteudvalget m.fl. 

 

Den Danske Billard Union er fortsat i en positiv og dynamisk udviklingssituation. 

Vi udvikler, og vi leverer resultater. 

Arbejdsplaner og strategiplaner implementeres, og der arbejdes med kommunikation, 

processer og mål til organisatoriske arbejdsgange. 

 

Det strategiske arbejde i unionen er særligt baseret på 2 konkrete platforme: ”DIF 

Strategiaftale” og ”DDBU Strategiplan”. 

 

På unionens hjemmeside, der er der gennemsigtighed og information omkring de 

strategiske platforme.  

 

Som formand for Den Danske Billard Union, har jeg taget ansvar for, at der er 

udarbejdet et udkast til en ny DDBU Strategiplan, som er blevet forelagt DDBU 

bestyrelsen i udgangen af 2018. En plan med tiltænkte strategiske indsatsområder.  

 

Et godt samarbejde mellem DDBU bestyrelsen og DDBU Administrationen, det er 

vigtigt, hvis vi skal opnå succes med strategiske indsatsområder og med konkrete 

DDBU opgaveløsninger.  

Alle bestyrelsesmedlemmer indgår i et konstruktivt samarbejde med DDBU 

Administrationen.  

Alle ansatte i DDBU Administrationen, skal indgå i en konstruktiv og ansvarlig 

samarbejdsrelation til DDBU bestyrelsen. 

 

Som bestyrelsesformand har jeg haft et særligt tæt samarbejde med 

generalsekretæren og udviklingskonsulenten i det forgangne år. 

  

Forandringsledelse, omstilling, nye arbejdsopgaver og et VM arrangement, det kræver 

planlægning, tilpasning, fokus og dialog. 



Ligesom det kræver forventningsafstemning og dialog om DDBU Administrationens og 

DDBU bestyrelsens arbejdsudførelse, samarbejde, kompetence, kommunikation, 

engagement og synlighed. 

 

Endvidere har jeg som ansvarlig bestyrelsesformand, udarbejdet et forslag til DDBU 

bestyrelsens arbejdsplan for 2018-2019, som indeholder nogle organisatoriske 

arbejdsforhold med særlig fokus på frem til årsmødet i Brøndby i juni 2019. 

Herunder samarbejdet mellem DDBU bestyrelsen og DDBU Administrationen, Good 

Governance i DDBU, opfølgning på igangværende strategiaftaler, ændringsforhold i 

Persondataloven, samarbejde med DIF, international indsats, matchfixing, den nye 

foreningspulje, VM i Randers, unionens 90 års jubilæum i 2024 m.m. 

 

Inden for de sidste par år, der er der kommet nye bestyrelsesmedlemmer til. Der vil 

også komme nye bestyrelsesmedlemmer til, når vi har årsmøde i juni i Brøndby. 

De nye bestyrelsesmedlemmer skal introduceres og indkøres som 

bestyrelsesmedlemmer i Den Danske Billard Union. 

Det har der også været en arbejdsopgave omkring, og det vil der også være i 

2019/2020. 

 

Den Danske Billard Union har gennemført en række regionale dialogmøder med 

klubberne rundt om i landet i 2018, og der vil også blive afviklet regionale 

dialogmøder i 2019.  

 

VM i 3-bande i Randers i 2019, det er en stor opgave for DDBU organisationen. 

Vi er i fuld gang med planlægningen til VM stævnet i Randers. Det første VM i billard 

på dansk jord i 17 år. Særligt i 2019, vil planlægningen og arrangementet fylde en del 

i unionen.  

 

Jeg håber, at klubberne vil bakke op omkring VM stævnet med frivillig hjælp og aktiv 

deltagelse som dommer, praktisk hjælper, ved events, PR-omtale og 

tilskuertilstedeværelse på Værket. 

 

Den Danske Billard Union vil i 2019 fortsætte sin indsats i.f.t til bredde-, udviklings- 

og elitearbejde. Vi vil etablere nye klubber, vi vil lave projekter og vi vil lave talent- 

og elitearbejde, der sikrer en fortsat positiv udvikling af Den Danske Billard Union. 

Den Danske Billard Union vil ligeledes fortsætte arbejdet med visioner, handletiltag og 

strategiarbejdet. Den Danske Billard Union ønsker at være en dynamisk og 

udviklingsorienteret organisation, som kigger fremad og ser på muligheder. 

Vi skal videreudvikle samarbejdet mellem klubberne og Den Danske Billard Union. Vi 

skal udvise og udvikle kompetencer til unionens opgaveløsning. 

 

Medlemsregistrering i DDBU: 

 

Ved kalenderåret 2018, blev medlemstallet opgjort til 8032. 

Det er en medlemsfremgang på 37 medlemmer i.f.t. registrerede medlemmer i 2017. 

 



Klubberne skal have stor ros for den indsats, man har gjort i 2018 for at rekruttere og 

fastholde medlemmer. 

 

Jeg vil gentage det, jeg sagde ved sidste årsmøde, at flere klubber arbejder meget 

strategisk og bevidst med opgaven omkring rekruttering og fastholdelse af 

medlemmer. Det medvirker til medlemsfremgang. Tak for indsatsen. 

 

Medlemspotentiale i DDBU: 

 

Efter min opfattelse, der har vi et langt større medlemspotentiale, end hvad 2018 

medlemstallet viser. 

 

Jeg har af flere omgange omtalt vigtigheden i at rekruttere flere medlemmer til 

billardsporten. Herunder i 2018 beretningen. 

Ligesom jeg tidligere har skrevet nogle indlæg i DDBU nyhedsbreve omkring 

medlemsrekruttering. 

 

Mange mennesker i Danmark spiller billard, og vil gerne spille organiseret billard. 

Billardsporten har så mange muligheder i sit virke. 

 

For bestyrelsen i Den Danske Billard Union, der er det vigtigt, at billard som 

idrætstilbud i det danske samfundsliv og foreningsliv, er et aktivitetstilbud der  kan 

tilbydes alle grupper af samfundet. Det uanset køn, alder, etnicitet, niveau, by, region 

m.m. At kunne spille billard på hverdage eller i weekenden, det kan være en vigtig del 

af menneskers sociale liv, identitet og livskvalitet. 

 

Vi skal være aktive og opsøgende på at rekruttere nye medlemmer, og vi skal have en 

plan for rekruttering og for fastholdelse af medlemmer i klubberne. 

 

Det er nævnt før, men det er vigtigt, at Den Danske Billard Union tager sit ansvar i 

DIF organisationen, for at rekruttere og fastholde medlemmer.  

Den Danske Billard Union 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 et ambitiøst politisk mål fra DIF.  

  

Vi skal og kan have flere medlemmer rekrutteret til vores klubber. Vi skal have 

etableret flere klubber rundt om i landet. Det er muligt. 

 

Rekruttering og fastholdelse er og bliver et vigtigt strategisk indsatsområde i dansk 

billard, og for Den Danske Billard Union. 

 

 



Danmarks Idrætsforbund (DIF): 

 

2018 var året, hvor den nye DIF og DGI Foreningspulje på ca. 45 mio. kr. årligt til de 

danske idrætsforeninger, blev lanceret som et nyt tiltag.  

Den Danske Billard Union kan ikke søge om økonomiske midler i foreningspuljen. Det 

kan kun klubberne. Mange klubber har benyttet sig af muligheden. Flere klubber har 

fået midler fra puljen til materialeindkøb. 

Vi skal igennem 2018/2019 have indsamlet nogle erfaringer fra klubbernes 

støtteprojekter, og hvad vores klubber har fået økonomiske støtte til. 

Udviklingskonsulenten vil have en tovholderrolle på indsamlingen af erfaring. 

I forbindelse med Årsmøde 2017 i Brøndby, og Årsmøde 2018 i Vissenbjerg, 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 

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

DDBU arbejdet med DIF Strategiaftale 2018-2021: 

Spor 1: 

- Vi har lavet aftaler med nogle klubber omkring klubudviklings- og skoleforløb 

(BK Fluen, Sakskøbing BK, Osted BK, Søndersø og Bristol Odense 

- Vi har lavet identifikation af nogle byer, hvor vi kan etablere mulige nye klubber 

de kommende 3 år (Middelfart, Skive, Tønder, Hellerup, Bogense, Slangerup) 

- Vi er med indover en national skomagerturnering – Danish Skoma´r Masters. 

Turneringen blev gennemført første gang i april 2018 i Copenhagen Pool & 

Snooker House. Turneringen gennemføres i 2019 med finale i Randers. 

- Turneringen i Randers i 2019 vil være en del af event plan til VM stævnet 

senere på året i Randers. 

Spor 2: 

- Vi har udarbejdet og vi har fået vedtaget en Talent- og Elitestrategiplan 2018-

2021 

- Vi har fået etableret Talent- og Elitecentre i billarddiscipliner 

- Vi har igangsat træningssamlinger 

- På Eliteudvalgsmøder er der fokus på talentindsats og eliteindsats 

- Vi har lavet en beskrivelse af talent- og elitegruppe i discipliner 

- Vi har informeret i nyhedsbreve og på Facebook omkring talent- og 

eliteindsatser 

 

 



Spor 3: 

- Der er sendt kompetenceafklaringsskema ud til alle bestyrelsesmedlemmer 

- Der er lavet notatmateriale på kompetenceafklaring efter tilbagemeldinger fra 

bestyrelsesmedlemmer 

- Vi har fået beskrevet og evalueret på, hvilke kompetencer vi ønsker at 

rekruttere, udvikle og fokusere på 

- Vi har fået implementeret Skype møder i organisationen 

- Vi er udfordret på nogle områder til kompetence rekruttering og til 

kvalitetssikring af organisationens arbejde 

DIF 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: 

Der er redegjort for dette i den skriftlige beretning til årsmødet 2018, hvor man kan 

læse om unionens arbejde med de fire fokusområder. 

DDBU er bevidste om de 4 overordnede fokusområder i det politiske program. 

Der er arbejdet videre med de informerede forhold fra 2018 beretningen, og vi 

arbejder med de fire fokusområder i unionens organisation og virke.    

DDBU Strategiplan: 

 

DDBU har i løbet af det sidste år arbejdet med tre store strategiplaner.  

DIF Strategiplan 2018-2021, DDBU Strategiplan 2014-2018 og DDBU Strategiplan 

2019-2023. 

 

DDBU Strategiplan 2014-2018 havde sin afslutning 31/12 2018, og den er der blevet 

evalueret på. 

 

Vi er kommet godt i mål med de strategiske indsatsområder fra den plan: 

Organisation, klubudvikling, international repræsentation, turneringer, 

medlemsformer, elite, synlighed og økonomi. 

 

Der er leveret positive resultater på alle indsatsområderne. 

 

I tidligere skriftlige beretninger fra 2017 og 2018, der er statusforhold på de 

strategiske indsatsområder omtalt på flere sider. 

 

DDBU Strategiplan 2019-2023 skal nu implementeres. Det arbejde er bestyrelsen i 

gang med, og det vil fylde på arbejdsudførelsen i løbet af året. 

 

Strategiforhold kan læses på DDBU hjemmesiden. Under punktet – Strategi – på 

oversigten. 

 



FU i Den Danske Billard Union er tovholder på DDBU arbejdet med strategiplaner og 

strategiaftaler. 

 

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 skal helst ikke have matchfixing sager i Den Danske Billard Union, der kaster et 

uheldigt og ærgerligt negativt lys på unionens virke og på billardsporten. 

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. 

 

Good Governance i DDBU: 

 

DDBU bestyrelsen arbejder med Good Governance af DDBU organisationen.  

Der skal være gennemsigtighed med organisationsarbejdet, og der skal være en 

organisationskultur præget af nogle synlige værdier. Vi skal kommunikere og 

informere om, hvad vi laver og hvad vi arbejder med. 

 

I DDBU bestyrelsen arbejder vi med værdierne: Engagement, ansvarlighed, dialog og 

åbenhed. Vi skal løbende styrke Good Governance i eget regi og i internationale 

billardorganisationer. Ligesom vi skal styrke god organisationsledelse. DDBU 

kommunikerer bl.a. om organisationsledelse, mødereferater, strategier, 

turneringsforhold, indsatser, initiativer, samarbejdsforhold og ændringer 

 

De internationale billardforbund: 

 

For Den Danske Billard Union er det internationale samarbejde et strategisk vigtigt 

indsatsområde. 

DDBU prøver på at markere sig internationalt, og her bl.a. gøre vores indflydelse, 

holdninger og værdier gældende i de forskellige internationale billardforbund.  

DDBU har været tovholder for det nordiske samarbejde – Nordic Billiard Council, og vi 

prioriterer det nordiske samarbejde højt. 

Vi deltager så vidt muligt i de store internationale møder. 

 

Juan Castell deltog i EBSA GA møde i Rumænien. 

Formanden og generalsekretæren deltog i UMB GA møde i Egypten. 

 

Sponsorer: 

 

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

sponsorer, og en målsætning om at få flere sponsorer. 



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, AROS Forsikring, Malerfirmaet Sehard og Dan 

Johansen  – for et godt sponsorsamarbejde 

 

DDBU Bestyrelsen: 

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

Nogle af dem er foregået som Skype møder. 

Siden årsmødet i Vissenbjerg, der har vi fået Thomas Andersen ind i bestyrelsen som 

bestyrelsesmedlem. 

Juan Castell, som blev valgt som Snooker repræsentant ved årsmødet i Vissenbjerg, 

trak sig kort tid efter fra posten som formand for Snookerudvalget. Martin 

Søndergaard fra Snookerudvalget har deltaget på bestyrelsesmøder, som 

repræsentant fra Snooker. 

DDBU bestyrelsen indstiller Martin Søndergaard, som afløser for Juan Castell på 

posten som formand for Snookerudvalget, 

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 

billardfolket på flere kommunikationsplatforme. 

Jakob Lyng trækker sig ved årsmødet som bestyrelsesmedlem for Pool, og DDBU 

bestyrelsen indstiller René Bak som formand for Pooludvalget.  

Tak til Jakob Lyng, for det udførte bestyrelsesarbejde i DDBU. 

Der skal vælges en ny formand på årsmødet i Brøndby, da jeg har besluttet at trække 

mig som formand.  

Bestyrelsen indstiller Torsten Danielsson som ny formand for DDBU. 

Tak til samarbejdet og til opgaveløsningen i bestyrelsen. 

Held og lykke fremover. 

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 bl.a. arbejdsgange, loyalitet, kommunikation, 

synlighed, kompetenceudvikling og samarbejdsrelationen til klubberne o.a. 

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

politiske niveau og for medlemmerne. 

Held og lykke fremover. 

Sportslige præstationer: 

 

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

Turneringsleder Jan Mortensen 

Afslutning: 

 

Tak, for møderne og for dialogerne, 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.  

Hjørring BK, Vejle BK, BK Grøndal, Ikast BK, CPSH, KBK/BNV og Bristol Odense.  

Det er flot, det I laver til DM Finalestævnerne. 

En meget 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 for jeres arbejde! 

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.  

God vind til fremtiden for dansk billard! 

 

Med venlig hilsen 

Flemming Busk Knudsen 

Formand for Den Danske Billard Union 

 

 

 

 

 

 



Eliteudvalgets beretning ved Kent Rifbjerg Erichsen 

 
Internationalt 

Det forgangne år har været et fantastisk år for Danmark i det internationale billede. Vi 

har haft rigtig mange spillere ude at konkurrere. Pool har sikret Danmark ikke mindre 

end 3 guldmedaljer i sensommeren 2018 ved Christoffer Lentz og Bahram Lotfy. 

Imponerende af vores lille pool afdeling, hvor en lokal satsning på de unge for en 

række år siden i Herlev, virkelig har givet pote i disse år. 

Så opfordringen må klart være, at skal man have de unge til at spille billard, så skal 

man have en håndfuld unge, mindst. Dette sikrer, at de kan spille med nogle 

jævnaldrende, og ikke kun de ”gamle” på +20 år. Vi har så ofte set en eller to unge 

spillere starte i den lokale klub, for så at stoppe igen efter få måneder. De mangler 

simpelthen kammeraterne i konkurrencen, og så skal de ud til ungdomscupperne i en 

fart. 

Inden vi helt forlader ungdommen, så fik vi jo ved sidste årsmøde en repræsentant for 

ungdommen i bestyrelsen. Der har været lidt indkøring af, hvem gør hvad, når vi skal 

sende de unge til udlandet. Vi kører med en decentral model, hvor pool/snooker/3-

bande/5-kegler/ungdom hver især kommer med en indstilling til eliteudvalget. Dette 

behandles så med hensyntagen til det budget vi har fået stillet til rådighed af 

forretningsudvalget. Hver afdeling har deres eget budget, men derudover har vi nogle 

ekstra penge til uddannelse, mental træning og samlinger. Konceptet fungerer 

udmærket, og kunsten er selvfølgelig, at køre en rød tråd igennem de beslutninger 

som vi tager. Det er væsentligt for mig, at vi ikke forfordeler en disciplin, men 

udelukkende ser på, hvor vi kan få størst sportslig succes. Mest metal for pengene! 

Jeg går ikke ind i de enkelte resultater udover de helt store internationale resultater, 

da dette er de disciplin ansvarlige, som beretter om disse. 

VM 3-bande i Randers 

De seneste 2 år har der været ekstra fokus på 3-bande med ”Projekt VM2019”, da vi 

gerne vil maksimere vores mulighed for medalje på hjemmebanen til VM i Randers til 

november. Det er et kæmpe projekt for DDBU, og så vil vi jo sportsligt også gerne 

være helt med fremme. Dion Nelin sikrede med sin 5. plads ved EM i Brandenburg, at 

CEB skal give os en plads til VM som en af de bedste europæiske nationer. Så vi er i 

skrivende stund sikre på 3 pladser, og hvis alt lige flasker sig ved at vi får en spiller i 

top20 på verdensranglisten, så kan vi få endnu en plads, så vi faktisk imod den 

normale ene plads kan få 4 pladser ud af de 64 pladser, som der er i alt til VM.  

Afviklingen er benhård, men faktisk ikke så hård som ved EM. Der er 16 puljer med 3 

mand i hver, hvor 2 går videre. Så vi skulle gerne se masser af danskere i aktion i de 

afgørende knockout kampe. Jeg håber meget at se rigtig mange DDBU-medlemmer til 

arrangementet på Værket i Randers. 

Hjemlig elite 

De små ændringer i afviklingen af Søren Søgaard Ligaen i keglebillard har være en 

stor succes. Vi fortsætter således, at de 4 sidste hold efter grundspillet, afvikler et 

nedrykningsslutspil på andet år. Vi har også ændret slutspillet i toppen i denne sæson, 



hvor man starter 3 timer før ”normalt” om fredagen, og derved kan få en banket før 

kl. 22 lørdag aften. Det blev modtaget med glæde og var også en stor succes.   

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

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

forbindelse med turneringer. Formålet er, at elitespillere skal være eksemplariske, og 

overholde DDBU’s alkohol regler. Reglerne gælder, som de fleste er bekendt med 

naturligvis ikke kun for eliten, men alle 4000 aktive turneringsspillere. En promille på 

0,5 er tilladt, men ikke mere end dette. Dette vil vi tilsikre bliver overholdt via nogle 

få stikprøvekontroller allerede i starten af sæsonen. Det samme kunne jeg berette til 

sidste årsmøde. Desværre nåede turneringsudvalget ikke at behandle forslaget inden 

sæsonstart. Det skulle gerne være på plads til den kommende sæson. 

Streaming 

Den store streaming satsning i sæsonen 2017/18 ramte lidt hårdt på privatlivet, da 

opgaven blev håndteret primært af Mike Christensen og undertegnede. Det er ikke så 

meget det enkelte stævne, men mere mængden af stævner. Således havde vi i 

2017/18 sæsonen faktisk 21 dages streaming af en gennemsnitlig længde af 10 timer. 

Så mere end 200 timers live billard til glæde for det ganske land, og ikke blot 

billardspillere og medlemmer af DDBU. 

Ambitionsniveauet har vi været nødsaget til at sænke lidt i den forgangne sæson 

2018/19. Faktisk er vi gået fra 21 dage, og ned på 15 dage. Det er bestemt ikke med 

vores gode vilje, men udfordringen er ikke manglende lyst, men tiden som går med 

opgaven. 

Vi har etableret et separat anlæg i pool afdelingen, som nu dækker alle deres tours og 

DM’er med deres eget anlæg. Det store anlæg dækker fortsat pool DM, som tidligere. 

Vi har diskuteret hele streaming setup’et i bestyrelsen, og hvordan vi i fremtiden skal 

håndtere dette. Det er blevet besluttet, at vi vil forsøge at etablere et uformelt 

streamingudvalg. Personer fordelt over det ganske land, men som minimum fra både 

øst og vest. Dette udvalg skal så stå med ansvaret for, at alle DM’er streames i en 

eller anden form. Derudover vedligeholdelse af vores spritnye hjemmeside 

http://billardtv.dk, hvor mange klubbers videoer og unionens egne er samlet. Tilmed 

også TV-Kicks ved Henrik Munk, som er en billardkanal i det sydjyske, som alle nu 

kan få glæde af. Tag endelig et kik, og se en masse video! Udvalget tænkes at bestå 

af 6-8 personer som kommer fra forskellige discipliner. Det har fungeret mest 

optimalt, når man streamer discipliner som man ikke selv er deltager i. Så kan man 

have fokus på sit eget billard, når man selv skal i kamp. 

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

af vores markedsværdi overfor vore sponsorer. Vi skal simpelthen have en bedre 

eksponering af vores arrangementer, og være skarpere på hvad vi leverer for 

pengene de kommer med. Simpelt er det naturligvis ikke, men vi har mulighederne, 

teknikken, spillerne, produktet og evnerne. Så med lidt dygtigt salgsarbejde og 

marketing, så vi kan sælge vores produkt til flere, og gerne til en højere pris. 

Stor tak til Mike og Henrik, men også alle andre frivillige kommentatorer og 

transportører af diverse udstyr fra nord til syd, og øst til vest. 

 

http://billardtv.dk/


Sæson 2019/2020 

Den kommende sæson skal der fokus på, at alle vores mål i forhold til strategiplanen 

bliver efterlevet. Dels så vi holder hvad vi har lovet i forhold til DIF, men faktisk i lang 

højere grad ved fælles hjælp elitespillere imellem, at højne det danske niveau i alle 

discipliner. Helt konkret skal vi have 5-7 elite samlinger i 2019, og 10 samlinger i 

2020, og 15 samlinger i 2021. Arbejdet er allerede godt i gang, men lige nu kniber det 

med at etablere fælles samlinger på tværs af discipliner, hvilket vi håber at få gang i 

så man kan lære noget af hinanden på tværs. 

Denne tværgående træning kan kun være gavnlig, da det har vist sig, at der er store 

forskelle på træningsmåden disciplinerne imellem. Dette vækker en del undren, så der 

må være noget vidensdeling, som alle kan få gavn af. 

Venlig hilsen 

Kent Rifbjerg Erichsen 

Eliteudvalgsformand 

 

Turneringsudvalgets beretning ved Jan Mortensen  

Nu er sæsonen 2018-2019 ved at være slut, og så er det også tiden til at jeg vil ønske 

alle vinderne stort tillykke med deres flotte resultater. 

TU-koordinator i region øst 

Peter Lund har efter mange års virke som TU-koordinator sagt stop, i stedet har 

Johnny Mogensen overtaget denne funktion.  

Stor tak til Peter Lund og velkommen til Johnny Mogensen 

TU-program. 

Efterhånden kører programmet som det skal, og derfor har vi efter aftale med LF Data 

skåret drastisk ned på udgifterne hertil. 

Vi kan så kun glæde os over at Johnny Mogensen er godt inde i programmeringen, så 

han kan være vores ”ambulancetjeneste” ved nødopkald. 

Hold turneringer. 

Holdturneringen kører upåklageligt. Vi har i denne sæson kørt en oldboys 2-mands 

hold onsdag formiddag som vi havde store forventninger til, men det har indtil nu ikke 

været det store hit - 2 puljer i vest og 1 pulje i øst, vi håber turneringen vil blive mere 

udbredt i den kommende sæson. 

Der har været en fremgang i holdtilmeldinger på ca. 25 hold, og det på trods af at vi 

har nedlagt både Stafet i kegler og 3-bande og Parhold kegler. 

I Bonus-turneringen som er en Oldboys opsamlingsturnering for de hold der ikke er 

gået videre til slutspil, er der tilmeldt 36 hold, en lille tilbagegang. Desværre er alle 

holdene tilmeldt i region vest. Der var 5 hold tilmeldt i region øst og 2 hold på 

Bornholm, så her måtte vi aflyse turneringen. 

 



Individuel turnering  

I de individuelle turneringer har vi i denne sæson kørt med oversiddere i første runde. 

Ud fra en udarbejdet fordelingsnøgle giver det 3-mands puljer indtil semifinalerne, 

d.v.s. at klubberne kan have flere hjemme baner, og dommerproblemerne i flere 

klubber løses med denne afviklingsform, som TU-udvalget har besluttet skal 

fortsætte. 

Som noget nyt har vi kørt en Classic Masters Tour, dog uden den store interesse. Vi 

har været nødsaget til at aflyse nogle af de 8 afdelinger. Det er derfor besluttet at 

fjerne turneringen fra datoplanen igen. 

5-kegle B Tour har heller ikke været nogen succes, 3 af de 4 planlagte tours er p.g.a. 

manglende tilmelding aflyst, så også denne turnering fjernes igen fra datoplanen. 

Tenax-Double 

TENAX-double har der igen i år været en rimelig interesse for, men vi må dog  

konstatere, at vi i denne sæson har en tilbagegang fra 150 hold til 140 hold, men 

stadigvæk er hovedparten af de tilmeldte hold fra region vest - det kunne være dejligt 

om klubberne i øst også fik interesse for den lidt anderledes form for turnering. – Jeg 

gentager mig selv fra min sidste beretning: 

 ”Måske det i mange tilfælde er postmodtagerne der skal tage en del af 

skylden”  

Søgaard-cup 

Fordeling af tilmeldinger til Søgaard-cup i kegler og 3-bande er forholdsvis ulige i øst 

og vest. 

Der er flest kegle spillere tilmeldt i vest og 3-bande i øst, så turneringsudvalget er 

blevet enige om at finaledeltagerne ændres fra 6 øst og 6 vest til procentvis 

deltagelse i finalen ud fra tilmeldingerne. 

Cupper. 

Fra den kommende sæson vil der igen blive afviklet landsfinale i ladies cup, de 8 bedst 

placerede fra regionsfinalerne går til landsfinalen. 

Ladies cupperne vil fremover køre efter samme regler om deltagelse i lighed med 

seniorcupperne. Deltagerne skal være fyldt 19 år i indeværende sæson. 

På landsplan har der været følgende antal spillere igennem en eller flere cupper 

Senior cupper øst/vest – 213 spillere 

Oldboys cupper øst – 105 spillere 

Ladies cupper øst/vest – 61 spillere 

Ungdoms cupper øst/vest – 53 spillere 

Danmarksmesterskaberne. 

Jeg vil gerne rette en stor tak til Vejle, Hjørring, Ikast, BK Grøndal, Bristol, 

Vordingborg BK, KBK/BNV, Sakskøbing for de virkelig flotte danske mesterskaber de 



har holdt i henholdsvis 3-bande carambole, 5-kegle, klassisk og keglebillard, hold og 

individuel. 

Protester/klager. 

TU-udvalget har ikke haft nogle protester i denne sæson, det må jo betragtes som om 

alle har været tilfredse. 

Turneringskampe/alkohol. 

Der er i denne sæson blevet rundsendt en lille plakat, hvori der gøres opmærksom på 

reglen om at det er strengt forbudt at indtage alkohol under DDBU´s officielle 

turneringer. Det skal lige understreges, at det ikke er en ny regel som flere åbenbart 

har fået den opfattelse af, reglen har stået i DDBU´s turneringsreglement i mange år. 

– OG VÆR SÅ VENLIG AT OVERHOLDE DEN. 

Desuden skal vi også opfordre klubberne til at orientere deres spillere om, at stille 

reglementeret påklædt til turneringskampe.  

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

samt Johnny Mogensen for et godt samarbejde i turneringsudvalget, og 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 næste runde ikke er udskrevet, selv om forrige runde blev spillet om lørdagen, 

og Hanne skulle jo også gerne have lov til at holde weekend. 

 

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

På turneringsudvalgets vegne 

Jan Mortensen 

Snookerudvalgets beretning ved Martin Søndergaard  

Internationalt 

Vi har haft to spillere med til VM, i Yangon, Myanmar. Daniel Kandi og Allan Norvark 

Achilles gik begge videre fra deres gruppe, men blev desværre slået ud tidligt i 

knockout-stadiet. Allan var samtidig repræsentant for Danmark ved IBSF’s årlige 

generalforsamling, som blev afholdt sammen med VM. 

Nordisk Mesterskab blev afholdt i Stockholm, Sverige, hvor vi havde 8 spillere og 2 

dommere med. Det helt store højdepunkt her, var at Daniel Kandi tog sejren og nu 

kan kalde sig Nordisk Mester 2019. Daniel Kandi var overbevisende igennem hele 

turneringen og blev først rigtigt presset i finalen, som han vandt 5-4. Finalen blev 

desuden dømt af en af vores Class 3 dommere Allan Bruun. 

Ved EM Mens i Eilat, Israel var Per Micki Christensen med som spiller og Michael 

Feldthaus som dommer. Dette var Michaels anden EBSA-turnering som Class 3 

dommer, da han også var med ved EM Masters i Rumænien sidste sommer. Ved 

begge turneringer fik Michael stor ros fra EBSA’s dommerkomité. 

 



Nationalt 

Generelt har det været en lidt turbulent sæson, da vores ny-indvalgte formand måtte 

hoppe fra efter kun få måneder på posten. Efter flere forsøg på at finde en ny 

formand igennem snookermiljøet, så endte det med at Martin Søndergaard overtog 

pladsen som fungerende formand for snooker og bestyrelsesmedlem. Dette har 

betydet at der i denne sæson ikke er sket store ændringer, men i stedet har der 

været fokus på afvikling af de sædvanlige snooker turneringer. Samtidig blev spillerne 

i løbet af sæsonen introduceret for nye systemer ifm. tilmelding og turneringsplaner, 

ide vi gik over til at bruge NemTilmeld og CueScore. 

Trods disse udfordringer så har det været en god sæson med stor interesse ved alle 

turneringer over hele landet. Mange spillere har igennem hele sæsonen udvist stort 

engagement for at højne deres niveau og der har været stigende interesse, for at 

hjælpe til som dommer ved mange af vores turneringer. Dette kom specielt til udtryk 

ved dette års DM, hvor der var dommere på alle kampe allerede fra 

kvalifikationsrunderne og der var flere høje breaks fra flere spillere end tidligere set. 

DM bød på flere overraskelser igennem hele turneringen, men det blev Daniel Kandi 

som i overbevisende stil vandt sin 7. DM-titel. 

Fremtiden 

Snookerudvalget har tidligere på sæsonen meldt ud at der i den kommende sæson vil 

blive ændret på kriterierne for udtagelse til internationale turneringer. Med virkning 

fra næste sæson vil der være en separat udtagelsesrangliste, som danner grundlag for 

udtagelse af spillere. For at samle point til Udtagelsesranglisten skal en spiller opnå en 

femteplads (kvartfinaleplads) eller bedre ved følgende turneringer: DM, DTC Grand 

Final og Grand Prix. Dette grundet at vi ønsker at stille med det bedste hold af spillere 

muligt og dermed højne vores chancer for flere gode resultater. 

Derudover vil der være fokus på at højne spillernes niveau generelt, bl.a. i form af 

spiller-samlinger, hvor der vil være mulighed for at dele viden og øvelser spillerne 

imellem. 

Der vil også være fokus på at holde vores reglement ajourført, så det passer til den 

kommende sæson, hvor vi vil fortsætte med at finpudse bl.a. turneringsformater, på 

baggrund af ideer og feedback fra spillerne. 

Ved årsmødet opstiller undertegnede som ny formand for Snooker og 

bestyrelsesmedlem. 

Med venlig hilsen 

Martin Søndergaard 
Fungerende formand for Snooker og bestyrelsesmedlem 

 

Pooludvalgets beretning ved Jakob Lyng 

En sæson er vel aldrig startet bedre for dansk billard end tilfældet var i denne 

2018/2019 sæson. Mens vi allesammen egentlig var på sommerferie, gik pool 

spillerne i gang med europamesterskaberne. Vi havde de bedste spillere vi har 

herhjemme repræsenteret i tre rækker, U17, U19 og Herrerækken.  



I løbet af 14 dage viser spillerne hvor højt niveau vi har blandt eliten i Danmark. 

Bahram Lotfy vinder europamesterskabet i 8-ball, Christoffer Lentz vinder U17 EM i 

både Straight Pool og 10-ball. Mickey Krause får bronze i U19 10-ball og derudover får 

U19 holdet også bronze i holdkonkurrencen. 

 

Herefter bliver Christoffer Lentz inviteret til VM 9-ball, og i efteråret 2018 bliver det til 

en bronzemedalje her.  

 

Jeg valgte derfor at give Mickey Krause og Christoffer Lentz tilsagn om økonomisk 

støtte til Euro Touren, indenfor det budget der var til rådighed for pool udvalget. Det 

har betydet at de to fortsætter deres udvikling ved at spille mod de bedste spillere i 

Europa, og i skrivende stund er de hhv. nr. 65 og 99.  

De er også nr. 1 og 2 på den danske rangliste, ligesom de to andre juniorer Andreas 

Bønnelykke og Jeppe Thyde der var med til at få bronze ved EM for hold, er på 6. og 

7. pladserne. Så der er ingen tvivl om at de unge har bidt sig fast blandt eliten i 

Danmark, og forhåbentligt inden længe også på den internationale scene. 

 

Nordisk Mesterskab i 10-ball, der blev afholdt i Oslo, blev en kæmpe skuffelse fra 

dansk side, hvor ingen af de danske spillere nåede i kvartfinalerne.  

 

Det har ikke været muligt at få arrangeret noget træning for eliten, da ingen 

weekender kunne passe alle, samtidig med en af de datoer Alex Lely (Træneren) 

havde til rådighed.  

 

De danske turneringer har generelt været godt fyldt op. Vi har nogle begrænsninger, 

så det er ikke muligt at afholde turneringer med meget mere end ca. 30-32 deltagere, 

og derfor må 24-30 i de fleste Dansk Pool Tour turneringer anset som godkendt.  

Derudover var DM 9-ball, som blev afholdt i Sharks Poolhall i Aarhus en KÆMPE 

succes. Sharks stillede 14 borde til rådighed det meste af lørdagen, og hele søndagen. 

Der var 40 deltagere, som er det største antal deltagere til et pool DM i mange år, og 

der kunne have været flere men med 87 kampe der skulle afholdes på den korte tid, 

var vi nødt til at sætte begrænsning på.  

Stævnet var en kæmpe succes, mange tilskuere og højt spillemæssigt niveau. 

 

Pool i Danmark har det svært, der er mange begrænsninger, få steder at afholde store 

gode turneringer, men alligevel formår vi at skabe resultater, men hvem ved, måske 

kunne vi gøre det bedre og oftere.  

 

Tak for denne sæson. 

  

 

Ungdomsudvalgets beretning ved Marianne Mortensen 

Ungdomslederens beretning 

DDBU’s årsmøde 2019 



Så er sæsonen 2018/19 ved sin ende og jeg ser, som ungdomsleder, tilbage på endnu 

en aktiv sæson.  

Jeg synes at vi i de sidste par sæsonen er lykkedes rigtig godt med både at få 

aktiviteterne, og det sportslige niveau til at stige på ungdomssiden. 

Ungdomsudvalget: 

Vi, i ungdomsudvalget, har igennem sæsonen haft jævnlig kontakt via Skype møder 

og lign. Det har stor betydning for mig som ungdomsleder, at jeg har et 

ungdomsudvalg bag mig, som altid er klar til en snak/debat om hvad der rører sig på 

ungdomsområdet.  

Stor Tak til Henrik Søndergaard og Frank Mundt Jensen for jeres indsats. 

Klub-ungdomsledergruppen 

Jeg har for snart 2 år siden oprettet en gruppe på Facebook for at lave et fællesskab 

imellem ungdomslederne rundt om i klubberne. Samarbejdsgruppen fik i løbet af kort 

tid ungdomsleder repræsentanter fra ca. 25 klubber. Snakken og debatten gik fint 

derinde, men desværre er aktiviteten i gruppe faldet en del, så jeg vil her opfordre til 

at vi alle huske at dele, hvad der kunne være interessant for andre klubber, og 

ligeledes vil jeg opfordre klubberne til at melde en repræsentant ind i gruppen, hvis 

de ikke allerede har en med. Målet er stadig at have en ungdomsleder i alle klubber.   

Ungdomscupperne: 

Vi har igen i år afviklet 14 ungdomscupper, 7 øst og 7 vest,  

2 regionsfinaler og 1 landsfinale, i alt har 53 ungdomsspillere deltaget i cupperne. Jeg 

vil gerne her sige en stor TAK til de klubber som valgte at afvikle en ungdomscup. En 

særlig tak til Ringsted som stod klar til at overtage afviklingen af landsfinalen, da 

Horsens pludselig blev forhindret pga. flytning til nye lokaler. 

Til sidst vil jeg opfordre alle klubber til at lade deres børn og unge deltage i 

ungdomscupperne, hurtigst muligt efter at de er begyndt i klubben. Cupperne kan 

sagtens rumme helt nye spillere og vil være en positiv og sjov oplevelse for dem. 

Netop det kan være med til at hjælpe med at fastholde ungdomsspilleren i 

billardsporten. 

Der har i løbet af sæsonen været et par situationer hvor spillere og ledere har valgt at 

tage hjem, lige efter at spilleren er slået ud af puljen, det synes vi i DDBU er en 

uheldig tendens, da det helt sikkert går ud over stemningen i de efterfølgende finaler, 

hvis der kun er de implicerede klubber tilbage. Så jeg vil gerne her opfordre til at man 

bliver fra start til slut, når man deltager i ungdoms-cupperne. Dels af respekt for 

finaledeltagerne, men også af respekt for arrangørerne, som jo kan stå med både 

forplejning og præmier til dem som er smuttet. 

Skolebillard: 

Der har i løbet af den sidste sæson været en del henvendelser til mig ang. 

skolebillard. Det glæder mig meget at flere og flere klubber kigger i den retning, da vi 

i billardsporten har brug for at trække børn og unge ind fra alle de sider det kan lade 

sig gøre. 



Der er en del klubber som stadig arbejder på at få det startet op, nogle klubber er 

startet og har opgivet igen og i få klubber kører det fint.  

Jeg håber at I alle vil væbne jer med tålmodighed på det her område, da det jo er et 

nyt tiltag at lave samarbejde imellem billardklubberne og skolerne, vil der naturligvis 

være lidt bump på vejen til målet.  

Hvis nogen klubledere har spørgsmål til hvordan det er lykkedes nogle steder, så er I 

meget velkomne til at skrive til mig, så vil jeg gøre mit bedste for at dele min erfaring 

på området. 

Ungdomsinstruktion: 

Instruktionen har nu kørt i 2 sæsoner og en del elitespillere stiller fortsat deres tid og 

viden frivilligt til rådighed for en række unge spillere, fordelt over alle discipliner og 

over hele landet. Jeg håber at ordningen fortsat vil kunne køre, da rigtig mange 

ungdomsspillere nyder godt af den. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle de 

frivillige instruktører, I gør en stor forskel for vores ungdomsspilleres udvikling. Skulle 

der være elitespillere som er interesseret i at hjælpe til i ordningen, så hører jeg 

meget gerne fra jer, særligt i fri carambole (hele landet) og 5-kegler (vest) mangler 

jeg hjælp. 

Jeg er for nylig blevet gjort opmærksom på at ikke alle klubber er klar over 

proceduren mht. at få ungdomsspillere med til instruktionen og det er naturligvis ikke 

godt nok, jeg vil derfor lige skrive lidt om intentionen for den frivillige 

ungdomsinstruktion: 

Instruktionen foregår, for begyndere og lettere øvede, i deres respektive klubber, 

under de mange klubungdomsinstruktører, som efterhånden har meldt sig til at 

hjælpe med at gøre en forskel for vores unge spillere. Har man i klubben en eller flere 

unge spillere som skiller sig særligt ud i talent, flid og indstilling, som man mener har 

brug for noget mere instruktion, for fortsat at udvikle sig, så henvender man sig til 

mig og jeg vil derefter forsøge at finde et passende match til spillerne, blandt de 

frivillige instruktører som har stillet sig til rådighed.  

Al instruktion foregår på instruktørens hjemmebane og på de tidspunkter som 

instruktøren tilbyder, spillerens transport og forplejning står spillerens 

klubleder/forældrene for. 

Talentcentrene: 

Talent og elitecentrene som er en del af DDBU’s strategiplan, er så småt ved at starte 

op, 3-bande som har til huse i Vejle billard klub, har haft den første samling med 4 

unge spillere og Tonny Carlsen som instruktør, vi glæder os til at følge udviklingen 

her. 

Mentaltræning: 

Vi prøver fortsat at få organiseret mentaltræning til de unge spillere. Indtil videre har 

vi haft et par prøvesessions hvor Eigil Asanta har deltaget i samlinger med 5-kegle og 

3-bande spillerne. Vi håber på at finde en form hvor mentaltræningen kan blive en 

fast del af de unge spilleres undervisning, men ordningen er stadig under opbygning. 

 



Junior DM: 

Sakskøbing dannede i Påsken rammerne om dette års Junior DM. 

13 spillere deltog og de fleste endda i alle 3 discipliner, og der blev spillet fra morgen 

til aften i 3 dage med virkelig mange flotte resultater til følge.  

Stort tillykke til de danske mestre i alle 3 discipliner. 

Piger i billard: 

Der er desværre stadig meget få piger blandt ungdomsspillerne, kun 5 piger var i år 

tilmeldt i pigerækken. Jeg vil i de næste par sæsoner prøve at gøre en ekstra indsats 

for at få flere piger ind i billardsporten. Det første ekstra tiltag vil foregå i september, 

hvor der i Århus vil blive afholdt en pige camp, med støtte DIF-puljen.  

Jeg håber at pigerne fra hele landet, vil have lyst til at deltage og at de alle sammen 

vil invitere et par veninder med til denne camp.  

Internationale turneringer: 

Vi har siden sidste årsmøde haft en del ungdomsspillere ude i verden for  

at repræsentere de røde/hvide farver.  

I september 2018 blev Bjørn Jensen blev nr. 11 i VM 3-bande U21 i Izmir Tyrkiet. 

I skrivende stund er jeg netop hjemvendt efter 12 dage i Brandenburg hvor vi var 

repræsenteret ved 7 ungdomsspillere 

Casper Østergaard, Sorana blev nr. 9 i U17 fri carambole 

Lukas Mortensen, Fluen blev nr. 6 i U17 3-bande 

I U21 5-kegler havde vi 4 deltagere med: 

Jonas Søndergaard, Næstved blev nr. 11   

Andreas Høgh, Fluen blev nr. 10 

Oliver Pind, Sakskøbing blev nr. 7 

Lukas Mortensen, Fluen blev nr. 2 

Stort tillykke til Lukas med sin første internationale medalje 

I biathlon U21 havde vi 2 hold med: 

Danmark 1 (Bjørn og Lukas) blev nr. 6 

Danmark 2 (Mikkel og Oliver) blev nr. 5 

I U21 3-bande havde vi 2 spillere med: 

Bjørn Jensen blev nr. 16 

Mikkel Jensen blev nr. 21 

Den Danske Billard Union har også været flot repræsenteret internationalt med 

ungdoms spillere i både pool og snooker, men det kommer de respektive 

udvalgsformænd nok nærmere ind på. 



Sommer camps: 

CEB og UMB startede i sommeren 2018 et forsøg med at samle de bedste 

ungdomsspillere i Europa på sommer camps på den spanske billardskole i Murcia. 

Tanken var at 2 camps a 14 dage, med hver 4 spillere fra hele Europa, skulle afvikles i 

juli/august. Af ukendte årsager indstillede nærmest ingen af unionerne unge spillere 

til disse arrangementer, så derfor fik vi alle vores 3 indstillede spillere med derned i 

14 dage. Det blev en uforglemmelig og meget lærerig oplevelse for de 3 unge.  

CEB og UMB har, trods den ringe opbakning sidste år, valgt at gentage tilbuddet og 

endda udvide det med 3-dages camps i  

5-kegler, klassiske discipliner og 3-bande kvinder, foruden de 2 x 14-dages camp i 

Spanien med 3-bande.  

Vi har indstillet i alt 6 spillere og krydser fingre for at vores spillere får en plads. 

Med venlig hilsen 

Marianne Mortensen 

Formand for Ungdomsudvalget 

 

Ad. Punkt 5: Ordensudvalgets og Sports- og Appeludvalgets beretninger til 
orientering 

 

Beretning for året 2018 – 2019 

På årsmødet sidste år omtalte jeg en sag, hvor en person søgte optagelse i en klub, 

hvor han tidligere havde været medlem. Klubben ønskede ikke at optage ham, da 

man ikke mente han levede op til klubbens værdier og normer. 

Den afgørelse ankede han til Ordensudvalget, der afviste at behandle sagen, da vi 

ikke kan behandle sager, der vedrører ”civile” personer. 

Den afgørelse ankede han til DIF’ APPELINSTANS, der har afsagt en kendelse, hvis 

vigtigste ordlyd er: 

”Efter formuleringen af vedtægterne (I klubbens vedtægter står, at man kan 

begrænse tilgangen hvis det skønnes formålstjenligt) finder Appelinstansen, at 

klubben også uden fortilfælde, hvor det skønnes formålstjenligt at begrænse 

tilgangen, må have mulighed for et kunne nægte optagelse som medlem, hvis der 

foreligger særlige grunde, for eksempel  hvis ansøgeren modvirker foreningens 

formål, ødelægger fællesskabet eller groft tilsidesætter den tillid, der må være mellem 

medlemmer af en forening. Det kan således ikke angives udtømmende, hvornår en 

forening kan nægte medlemskab”. 

 

 
 
 



Jeg tolker formuleringen således, at en klub kan nægte en person optagelse som 

medlem, hvis personens forhold og historik – uanset om han har været medlem 

tidligere eller ej – skønnes at modvirke foreningens formål, ødelægge fællesskabet 

eller groft vil tilsidesætte den tillid, der må være mellem medlemmer af en forening. 

Risskov, den 9. april 2019 

Ove H. Jensen 

Formand for Ordensudvalget 

 

Beretning fra Sports- og Appeludvalget. 

Udvalget har ikke behandlet sager i den forløbne sæson. 

Med venlig hilsen 

Leif Rasmussen 

Formand for udvalget 

 

Ad. Punkt 6: Regnskabsaflæggelse til godkendelse ved Erik Søndergaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































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 

Der er ingen forslag til vedtægtsændringer 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDGET 2019 RES. 2018

INDTÆGTER

DIF - kvartalstilskud 1.673.000 1.656.000,00

§ 44 tilskud 12.000 12.559,00

Øvrige tilskud 0 42.098,00

Klubkontingenter 302.000 292.800,00

Licens 957.225 962.735,00

Indvundne pengepræmier 42.000 51.382,00

DIF initiativpulje -25.000 125.000,00

Classic Masters 0 1.100,00

Turneringsindskud 730.200 734.231,00

Tilmelding Søren Søgaard Cup 25.000 22.200,00

Klubafgift cupper 67.500 73.650,00

Turn.indskud TENAX 54.000 60.000,00

Sponsorer 130.000 140.500,00

Indtægter 3-Bande Tour ABC 9.600 8.500,00

Indtægter Pool Tour 8.000 6.690,00

Indtægter 5-Kegle Tour 16.000 15.900,00

Indtægter 3-Bande Tour 25.000 19.050,00

Indtægter Snooker Tour 10.000 12.844,00

Uddannelsesweekend 21.000 20.575,00

Billardskole 6.000 0,00

Bøder 2.500 2.650,00

Ø-puljen 27.450 27.450,00

Diverse indtægter DVD-Bog m.v. 16.869 12.670,00

Indtægter i alt 4.110.344 0 4.300.584



DDBU fællesudgifter

Bestyrelse og Foretningsudvalg 42.386 51.398,00

Årsmøde 30.000 39.507,00

Møder med klubber 36.736 30.769,00

Int. Møder 20.000 24.526,00

Andre møder 2.400 5.094,00

DIF møder 2.400 754,00

Kontingent CEB m.fl 25.010 46.853,00

DIF Initiativpulje 0 99.975,00

Sekretariatets drift 216.917 269.663,00

Lønninger 1.590.612 1.436.686,00

Ø-pulje 27.450 27.450,00

IT omkostninger 146.300 264.496,00

Forsendelse 14.400 16.829,00

Årets spiller og leder 5.000 5.000,00

Forsikringer 70.038 66.411,00

Konsulentbistand DIF - Revision 110.750 103.084,00

Administrationsomkostninger 11.200 13.825,00

Ny medarbejder 50.000 0,00

Diverse 0 3.600,00

I alt DDBU fællesudgifter 2.401.599 2.505.920



BUDGET 2019 RES. 2018

UDGIFTER

Eliteudvalget

Udvalgsomkostninger 0 0,00

Tours 147.800 150.895,00

3-Bande DM finale 13.600 17.755,00

5- Kegle 0 20.000,00

Pool - Interne omkostninger 34.500 6.737,00

Snooker - Interne omkostninger 48.000 46.710,00

Klassisk 0 0,00

Coaching 19.400 24.479,00

Talentiudvikling 0 0,00

Eliteudvalget discipliner 263.300 266.576

Events

VM 3-Bande 2019 100.000 4.570,00

EM Brandenburg 135.000 0,00

Clinic 3-Bande 0 0,00

NM 3-Bande 30.000 26.826,00

Events i alt 265.000 31.396

Eliteudvalget  i alt 528.300 297.972



UDGIFTER

Turneringsudvalget

Udvalgsomkostninger 14.000 16.216,00

Regionsfinaler 58.500 58.500,00

Præmier cupper 54.000 54.221,00

Medaljer 56.600 52.782,00

SØGAARD-Cup 21.500 22.100,00

Banket tilskud cupper 9.600 9.600,00

Tenax 44.900 41.986,00

Landsfinaler 29.000 27.825,00

DM finaler elite 52.200 46.488,00

I alt Turneringsudvalget 340.300 329.718

Udviklingskonsulenten

Klubbesøg 4.800 2.956,00

Kurser - Uddannelsesweekend 30.000 39.901,00

Udviklingskonsulent drift, ej løn 120.000 117.031,00

I alt Udviklingskonsulenten 154.800 159.888

Ungdomsudvalget

Udvalgsomkostninger 6.000 6.368,00

Billardskole 20.000 0,00

Juniortur 13.000 0,00

I alt Ungdomsudvalget 39.000 0 6.368

Sponsor & PR

Sponsor & PR 18.000 18.000

I alt Sponsor & PR 18.000 18.000



SPOR 1  -  KVALITET OG REKRUTTERING BUDGET 2019 RES. 2018 SPOR 3 ORGANISATIONSUDVIKLING BUDGET 2019 RES. 2018

Etablering af nye klubber 7.200 0 Mødevirksomhed 12.000 0

Skole/Klubproces forløb 126.000 31.796 Uddannelse 36.000 0

Events 15.000 14.416 Temadag 0 0

Skomagerturnering 10.000 12.464 Diverse 24.000 0

Løn NN 150.000 150.000

SPOR 3 I ALT 72.000 0

SPOR 1 I ALT 308.200 208.676

SPOR 2 TALENT OG ELITEARBEJDE Indtægter i alt 4.110.344 4.299.484

Mødevirksomhed 12.000 9.777 Fælles udgifter i alt 2.401.599 2.505.920

Sportchef 0 736

Talent&Elitecentre 36.000 19.650 Disciplinudgifter og udvalgsudgifter 1.080.400 811.946

Samlinger 72.000 4.269 Strategiplan 2018-20121 977.200 746.955

Kvindebillard 12.000 13.138

Int. Turneringer - P2019 108.000 143.637 Udgifter i alt 4.459.199 4.064.821

Int. Turneringer - 3 Bande 18.000 28.191

Int. Turneringer - 5 Kegle 25.000 37.708 Resultat 2019 -348.855 234.663

Int. Turneringer - Ungdom 15.000 36.687

Int. Turneringer - Snooker 82.000 63.431

Int. Turneringer - Pool 144.000 160.250

Mentaltræner 25.000 19.393

Træneruddannelse 48.000 1.412

SPOR 2 I ALT 597.000 538.279



 
 

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 
Licenskort       250,00 kr. pr. stk.  
Adm gebyr ved klubskifte          0,00 kr. pr. stk. 
Licens til anden klub      250,00 kr. pr. stk.  
 
Vedtaget på DDBU´s årsmøde den 02. juni 2018  
 
 



Ad. Punkt 12. Valg 

 

• Formand for bestyrelsen, Flemming B. Knudsen afgår uden for tur. 

Bestyrelsen opstiller Torsten Danielsson for 1 år. 

• Næstformand Michael B. Nielsen for 2 år. 

Villig til genvalg. 

• Kasserer Erik Søndergaard for 2 år. 

Villig til genvalg. 

• Formand for Eliteudvalget Kent Erichsen for 2 år. 

Villig til genvalg. 

• Formand for Pooludvalget, Jakob Lyng afgår udenfor tur. 

Bestyrelsen opstiller Rene Bak for 1 år. 

• Formandsposten for Snookerudvalget er vakant. 

Bestyrelsen opstiller Martin Søndergaard for 2 år. 

• Formand for Ordensudvalget, Ove H. Jensen 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. 

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

Villig til genvalg. 

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

Villig til genvalg. 

• Intern revisor suppleant, Harry Dahl for 1 år. 

Villig til genvalg. 

 

Ad. Punkt 13. Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen 

DEN DANSKE BILLARD UNION 

Jan Bemmann 

Generalsekretær DDBU 

 

 

 

 

 

 

 






