Del-Visionsplan
Den Danske Billard Union
2020-2025
Keglebillard
Kent Rifbjerg Erichsen

Formål med en "Del-Visionsplan"
• Formålet er at skabe grundlag for en samlet Visionsplan for dansk billard,
som skal identificere og præcisere, hvad billard er og hvad sporten kan
byde på overfor befolkningen og sponsorer
• Slutmålet er en "Corporate Identity" som skal bruges til at sælge
billardsporten til nye samarbejdspartnere, sponsorer, fonde m.v. og
markant øge indtægter i de kommende år til gavn for udviklingen af
billardsporten
• Grundlaget skabes ved at de enkelte disciplin- og område ansvarlige gør
status og reflekterer over eget ansvarsområde, som til sidst bliver
integreret i en samlet Visionsplan for dansk billard
• Opgaven udføres ved omhyggeligt at udfylde de blanke sider i denne Power
Point præsentation. Det er måden hvorpå det enkelte bestyrelsesmedlem
får direkte indflydelse på og medansvar for vigtige beslutninger omkring
DDBUs kommende nye organisation og struktur

Status 2019
• Keglebillard dækker mere end 90% af unionens medlemmer
• Bredden i sporten og klubspredningen er meget stor
• Bredden på eliteplan er ligeledes stor, og en ganske imponerende
udvikling på topplan kan dokumenteres de seneste mange år
• Spillerne består primært af spillere på +60 år, og spillernes
gennemsnitsalder er ligeledes meget høj
• Mange klubber, specielt i Jylland, har udelukkende keglebillard borde,
og tilbyder ikke carambole til deres medlemmer
• Keglebillard finansierer samtlige andre discipliner med økonomi til
bl.a. instruktion og deltagelse i internationale turneringer

SWOT Analyse – 1
Styrker (Strengths)
• Keglebillard er for alle, da man lynhurtigt kan opnå succes og forbedre sit spil
mærkbart
• Keglebillard kan spilles på endog meget høj niveau på trods af fysiske eller
psykiske udfordringer
• Keglebillard er med stor afstand den største disciplin i landet, og alle kender
spillet som enten fortsat billard eller skomar billard
• Eliten er så bred, at vi har en enestående uforudsigelighed i alle topkampe,
hvad end det gælder elitedivisionen eller individuelt DM
• Unionen er 100% afhængig af keglebillard, da denne danner grundlag for
medlemstallet og indtægtsgrundlaget i form af tilmeldinger og licenskort

SWOT-Analyse – 2
Svagheder (Weaknesses)
• Keglebillard findes i dens nuværende form kun i Danmark. Det samme gælder
skomar
• Fortsat keglebillard og skomar kræver et særligt bord med huller, som derfor
ikke kan benyttes til andre discipliner
• Underholdningsværdien for tilskuere er ikke i top, da elitespillere har forfinet
spillet så voldsomt de seneste 20 år, at ballerne ikke bevæger sig meget
udenfor en cirkel på 40 cm rundt om keglefeltet. Det virker for
udenforstående som meget let
• Klubberne lever fint uden at søge nye medlemmer. Der er mange klubber,
hvor man kan frygte, at de lukker med denne generation af medlemmer

SWOT-Analyse – 3
Muligheder (Opportunities)
• Rekrutteringsmulighederne er meget store, derunder:
• "Pensionerede" fodboldspillere, og andre +40 årige, som har sat sig hjemme i sofaen
• Samarbejde med ældreklubber, som skal benyttes til rekruttering af ældre, som har lyst
til at komme ud af hjemmet og dyrke lidt konkurrence på lige vilkår med andre ældre
• Øget samarbejde og ikke modarbejde med firmasport

• Bidrage DGI/DIF i deres mål omkring "Bevæg dig for livet", hvor vi får
midaldrende spillere til at dyrke sport. Det giver billardsporten et godt image,
som den gode duks i flokken af specialforbund under DIF
• Frivilligheden er stor blandt keglebillardspillere. Dette giver gode muligheder
for at afholde store stævner, som både klubber og DDBU kan drage fordel af

SWOT-Analyse – 4
Trusler (Threats)
• Spillerne af fortsat keglebillard og skomar er i store træk alle over 40 år, og
gennemsnitsalderen er kraftigt stigende
• Unionens medlemsfordeling gør, at det er yderst vitalt for denne, at
keglebillard består uændret eller styrket. Mere end 90% af medlemmerne
spiller udelukkende keglebillard. Det er en risiko og dermed trussel for både
unionen og disciplinen. Det ville være ønskeligt at sprede medlemmerne ud til
flere discipliner, og ikke mindst aldersgrupper

Værdier i Keglebillard
• Samlingsdisciplin for alle aldre
• Højt humør og lidt "kage" til kaffen

Vision
• Udgangen af 2020
• Etablering af et samarbejde med mindst 5 uorganiserede spillesteder, som f.eks.
kunne være ældreklubber, firmasportsklubber eller idrætsklubber uden organiseret
billard på DDBU plan
• Medlemstilvækst på 50 medlemmer
• Øget samarbejde mellem det uorganiserede skomar miljø med DDBU
• Vi skal have klubberne til at åbne dørene, så klubberne ikke dør med de sidste
nuværende medlemmer

• Udgangen 2025
• Etablering af en række nye klubber, som kan være skomar spillesteder,
firmasportsklubber eller helt nye klubber, hvor keglebordet er det fælles
samlingspunkt
• Afholdelse af større stævner, som kan give både kommercielt og PR mening for DDBU

Sådan når vi målet for 2020 (Strategi)
• Konkrete tiltag
• Opstart og udvælgelse af potentielle uorganiserede spillesteder, hvor man
laver en "god deal" for spillestedet, så denne kan blive en del af DDBU, og
medlemmerne kan nyde godt af unionens turneringer mv.
• Afholdelse af stævne af keglebillard variant, hvor hvid skal i bande hver gang.
Som mulig udvikling af ny disciplin, som på sigt også kan spilles på et
carambole bord
• Afholdelse af en række skomar stævne, som led i samlingen af de
uorganiserede og organiserede miljøer

• Økonomisk behov
• Afvikling af stævner 20000 kr

Sådan når vi målet for 2025 (Strategi)
• Konkrete tiltag
• Der laves 3-4 forslag, som klubberne kan bruge som guide i rekrutteringen af nye
medlemmer
• Der udarbejdes en modtagelsesguide ud fra klubbernes erfaringer, som vi stoler på
fungerer til fastholdelse af nye medlemmer, hvilket er et problem i dag
• Der afholdes små "gå-hjem-møder" med kaffe og kage, hvor den voksne målgruppe
sammen med en klubbestyrelse kan få et indtryk af, hvilket socialt og sjovt miljø de
misser ved ikke at spille keglebillard

• Økonomisk behov
• Manpower, og nogle få tusinde kroner årligt til forskellige rekrutteringsevents, hvor
der serveres kaffe og kage, og betales for kørsel til DDBU repræsentanten

Afsluttende bemærkninger

Keglebillard ansvarlig(e) – titler, navn, mail, telefon
Formand
Kent Rifbjerg Erichsen
keglebillard@ddbu.dk
+45 21475455
Anders Henriksen
Mobil: +45 21 32 40 68
Email: ah23347@live.dk
Johnny Hansen
Mobil: +45 42 16 08 24
Email: joh82@live.dk

