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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
• Ca. 90 aktive turneringsspillere
• Fuld opbakning ved små turneringer (24/32 spillere)
• 40-50 spillere ved store turneringer
• 2 uddannede coaches (WPBSA)
• Coaching i gang på Frederiksberg
• 5-10 ungdomsspillere
• Under 5 kvindelige spillere

SWOT Analyse – 1
• Styrker (Strengths)
• Relativ stor kendskab blandt befolkningen via Eurosport
• Godt image
• Godt sammenhold / Godt socialt miljø

• Svagheder (Weaknesses)
• Få klubber med få antal borde og lange afstande. Der skal mere fokus på klubberne så de bliver mere synlige

• Manglende træningsforhold på landsplan
• Dårlig informationsflow / synlighed. Dels pga. manglende hænder
• Få unge til at overtage i fremtiden

SWOT-Analyse – 2
• Muligheder (Opportunities)
• Udnytte vores coaches mere i form af samlinger
• TV eksponering (Eurosport Player / TV2 Sport)
• Markedsføring ifm. andre store billard events
• Sponsorer ifm. streaming af flere turneringer

• Trusler (Threats)
• Manglende tilgang af nye spillere, specielt de unge generationer
• Stagnerende / nedadgående spiller niveau
• Manglende økonomi / tilskud til både nationale og internationale turneringer

Værdier i Snooker billard
• Snooker er en gentlemen sport, hvor spillerne har respekt for
hinanden og hele tiden bestræber sig på at blive bedre. Samtidig er
der et godt sammenhold og socialt miljø

Vision
• Udgangen af 2020
• Over 100 aktive turneringsspillere
• Uddannelse af mindst én coach mere (WPBSA/EBSA)

• Udgangen 2025
• Over 175 aktive turneringsspillere
• Flere snookerborde i flere klubber

• 5 aktive coaches(WPBSA/EBSA) på landsplan med faste træningsprogrammer og samlinger
• Afholdelse af større international snooker turnering
• Større pengepræmier til Danske tours

Sådan når vi målet for 2020 (Strategi)
• Konkrete tiltag
• Uddannelse af mindst én coach(WPBSA/EBSA) ved EM i Portugal 2020
• Promovering af snooker samlinger for at trække nye spillere til, evt. via radio og skoler

• Økonomisk behov
• Ca. 2000,- pr. person til coaching(WPBSA/EBSA) kursus
• Penge til promovering af snooker samlinger

Sådan når vi målet for 2025 (Strategi)
• Konkrete tiltag
• Uddannelse af mindst én coach(WPBSA/EBSA) hvert år. Samarbejde mellem coaches mod fælles træningsprogram
• Hjælpe klubber med at gøre dem mere synlige og derved skabe tilgang af medlemmer og snookerborde
• En eller flere større snooker klubber med 6+ snookerborde
• Promovering af snooker samlinger for at trække nye spillere til, evt. via radio og skoler

• Økonomisk behov
• Ca. 2000,- pr. person til coaching(WPBSA/EBSA) kursus
• Investor/sponsor/forretningsmand med midler til at starte ny stor snookerklub eller udvide eksisterende klub
• Penge til promovering af snooker samlinger

• Sponsorer til Danske tours
• Undersøge hvilke muligheder der er for at afholde en større international turnering

Afsluttende bemærkninger

Snookerudvalget – titler, navn, mail, telefon
Formand:
Martin Søndergaard, snooker@ddbu.dk, 21283028
Jura:
Per Micki Christensen, permicki@gmail.com, 60582030
Ungdomskoordinator:
Hussam AlSaffar, Hussam93@live.dk, 28927078
Presseansvarlig:
Torben Trudslev Pedersen, torben@dansksnooker.dk, 51528737

