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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
Der er en lille nedgang i antallet af tours-deltagere og DM-deltagere
Der er kommet nogle få nye ungdomsspillere til. Vi har lige
p.t. en gylden generation af 16-23 årige, der har høj internationalt
niveau, og deltager i internationale turneringer og udmærker sig
mod fuldtids professionelle spillere fra bl.a. Holland, Rusland og
Polen. Derudover har Bahram Lotfy vundet EM i 8-Ball i 2018, samt
NM.
Der er påbegyndt et samarbejde med lokale klubber og kommercielle
spillesteder om at afholde en licensfri hyggeturnering med det formål
at gøre opmærksom på Pool som en sport og tiltrække nye spillere. Der
er p.t. ikke nogen holdturnering i pool.

SWOT Analyse – 1
• Styrker (Strengths)
• 10 uddannede klubtrænere geografisk fordelt over hele landet. Let tilgænglighed
• ALLE kan spille pool og kendskabet til spillet er enormt. Der er stort set ikke nogen i DK, der ikke har stiftet
bekendtskab med pool i ungdomsklubben, firmasporten eller på det lokale værtshus.
• Pool er sjovt for alle uanset niveau og spillet er nemt at lære, men svært at mestre
• Der er fleksible træningstider i form af nøgleklubber
• Nye sociale relationer opbygges nemt via klubmiljø og turneringer
• Svagheder (Weaknesses)
• Stort set ingen TV dækning. Pool som en sportsgren er ikke så kendt
• Turneringspool i DK kræver en del rejser, og det besværliggør det for de helt unge, hvis ikke forældrene er
med på ideen
• Der er for få steder at spille pool.
• Pool er tit underlagt keglebillard/carambolebillard-bestyrelser, der ikke kan se potentialet i poolspillet ved at
invitere de unge ind i klubberne

SWOT-Analyse – 2
Muligheder (Opportunities)
• Nye turneringer i samarbejde med kommercielle steder kan trække nye spillere til
• Hvis DK kunne få et hold med til World Cup of Pool, hvor der er TV dækning, ville det booste
kendskabet til pool som sport
• Den årlige poolcup for ungdomsklubber i samarbejde med Ungdomsringen, har fostret 5 af de
spillere, der er i top 10 i DK lige nu og Bahram Lotfy er også kommet ind i sporten via den
turnering
• En PR tour rundt i landets storcentre med et poolbord og udfordringsdyster med DK's nr. 1
Mickey Krause eller Christoffer Lentz (junior europamester) kunne øge opmærksomheden. Der
skal skabes idoler ud af disse spillere
• Trusler (Threats)
• Poolsporten taber til E-sport. Unge i dag spiller onlinespil, som aldrig før.
• Andre mere kendte sportsgrene med landshold, som får TV dækning, trækker også potentielle
spillere
• Manglende international turnering i DK med stor eksponering

Værdier i Poolbillardsporten
• Socialt samvær og hygge
• Turneringer på højt og lavt niveau
• Fin etikette og dresscode
• Sportsman Ship og tillid når vi er dommere for hinanden

Vision
Udgangen af 2020
• En masse nye spillere der deltager i turneringer
• Regelmæssige gode placeringer til Eurotours eller andre turneringer i
samme kategori
• Landstræner tilknyttet samt mentaltræner
Udgangen 2025
• Et hold med til World Cup
• Topplaceringer til Eurotours eller lign. turneringer
• En årlig Eurotour eller EM på Dansk jord

Sådan når vi målet for 2020 (Strategi)
Konkrete tiltag
• Ansættelse af Niels Feijen som konsulent/landstræner
• Samarbejde med mentaltræner
• Øget tilskud til internationale turneringer
• Træningssamlinger kort inden afgang til de store turneringer med begge
trænere
Økonomisk behov
• Landstræner ca. 30-35,000 løn plus kørsel, mad og evt. hotel
• Mentaltræner ca. 20-25,000 løn plus kørsel, mad
• Tilskud til turneringer ca. 100,000

Sådan når vi målet for 2025 (Strategi)
Konkrete tiltag
• En årlig Eurotour i Danmark eller afholdelse af EM/VM
• Udvidelse af samarbejde/fastansættelse af landstræner
• Økonomisk behov
• Eurotour anslået udgift 300000 kr.
• Deltidstræner 150000 kr.

Afsluttende Bemærkninger
• Som tidligere nævnt, har vi en skare af dygtige unge spillere, som kan
begå sig på internationalt niveau. Disse skal støttes mere end de
bliver i dag, med en fast træner samt deltagelse i så mange
turneringer i udlandet, som vi kan finde penge til. Det er her, de lærer
noget og udvikler sig. Alle lande, vi normalt måler os med, har faste
trænere og får alle udgifter dækket til turneringer. Jeg mener, det er
den vej vi skal gå, hvis vi skal følge med dem. Vi gør det rigtigt godt
internationalt, men vi er oppe mod professionelle spillere og alle de
danske spillere arbejder eller går i skole, så vi mangler lidt i forhold til
dem.
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