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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

• Generelt: Tour-formatet fungerer ikke optimalt. I Elite-tour er der for mange Elite- og Sub-elite 
spillere der ikke deltager – i ABC-touren er det tilsyneladende ikke attraktivt for ”de dårligste” at 
deltage; eller er touren bare ikke solgt godt nok? Begge tours lider under, at der sjældent er fuld 
tilmelding.  

• Herrer Elite: Tre deltagere (de forventede) ved VM i Randers. Resultaterne er godkendte for Dions 
og Jacobs vedkommende, ikke godkendt for Thomas´ vedkommende.  

• Herrer Elite: To fra den oprindelige ”projekt 2019” er fortsat en del af det fremtidige projekt, og er 
begge avanceret til top 50 på UMB plan.

• Herrer Elite: Dion Nelin er indlemmet i gruppen som en ”added bonus”, da han er kørt i stilling i 
sin nuværende top 20 position uden om DDBU´s initiativ.   

• Herrer Ungdom: Bjørn M. Jensen og især Lukas Mortensen er inde i en positiv udvikling, der kan 
pege på elite-potentiale fremadrettet. 

• Damer Elite: Marianne Mortensen holder niveau til top 8-12 internationalt; Jeanette Jensen ligger 
en streg under niveau – på kanten af hvad vi bør bruge resurser på. 

• Damer Elite: Charlotte Sørensen og Nana Pedersen er værd at holde øje med, hvor især Charlotte 
viser både talent og den fornødne træningsflid. Bør opfordres til at satse helhjertet på 3-bande.  



SWOT Analyse – 1
• Styrker (Strengths):

• Herrer Elite: Vores udvalgte fire (efter tilgang af Brian Knudsen) udgør en homogen gruppe der, trods forskelligheder, 
bakker hinanden godt op og f.eks. kan udtages til hold-events i alle de mulige konstellationer der er.

• Herrer Elite: Vores udvalgte fire er indiskutabelt en klasse over de efterfølgende i DK, og dermed skabes der arbejdsro i 
satsningen på netop de fire.

• Herrer Elite: Alle fire er internationalt rutinerede og passer socialt godt ind i det internationale miljø, hvor de modtages 
som velkomne og respekterede konkurrenter.

• Herrer Bredde & Sub-elite: Der hersker en god turneringskultur, hvor der spilles på tværs af Elite/Sekunda niveau

• Svagheder (Weaknesses)

• Generelt: For begyndere er 3-bande et meget svært spil at gå til, hvilket besværliggør rekruttering af nye medlemmer.

• Generelt: Der er ganske få carambole-klubber, hvilket også er en betydelig faktor i den svære manøvre at rekruttere nye 
medlemmer.

• Det begrænsede antal klubber gør, at arrangementet af turneringer, på alle niveauer, påhviler forholdsvis få klubber.

• Herrer Elite: I det økonomiske setup DDBU fremlægger, er der behov for delvis med-finansiering af de internationale 
opgaver. I hvor høj grad er vore udvalgte villige til (og i stand til) at honorere dette (Egenbetaling – Funding – Sponsorater)?

• Herrer Elite: Der hersker en utilstrækkelig træningsmentalitet (ikke nødvendigvis mængde): Tendensen er at man spiller en 
træningskamp eller to mod en mere eller mindre kvalificeret modstander – i stedet for at træne målrettet på at udvikle 
egne færdigheder.

• Herrer Elite: Nogle mangler noget mental pondus i modgang – historisk set har der nærmest intet fokus været på mental 
træning og coaching

• Herrer Elite: Er spillerne motiverede til at indgå i et seriøst samarbejde med en idrætspsykolog/coach?



SWOT-Analyse – 2
• Muligheder (Opportunities)
• Herrer Elite: Dion er godt rustet til at avancere til top 14 i UMB-regi, hvor han dels er sikret adgang til alle turneringer med

alt betalt, dels vil have mulighed for at tilspille sig præmiepenge, til gavn for ham selv, for DDBU (og vores Elite-satsning) 
samt for hans sponsorer.

• Herrer Elite: De tre øvrige har alle potentiale til at nærme sig top 20, som giver adgang til lukrative turneringer (dog 
utopisk at håbe på at de alle når det mål – trods alt).

• Damer Elite: Den forventede tilgang af Charlotte – og måske Nana - (første newcomers i mange år) kan virke som 
inspiration for de to etablerede, der forhåbentlig kan drage nytte af konkurrencen.

• Den samlede VM succes (TV bevågenhed) bør give mulighed for en bedre dækning i medierne end tilfældet har været –
nogensinde.

• Eksempelvis bedre TV-dækning kan – afledt – betyde: Mulighed for bedre sponsorering og funding, dels af:

• Spillere, som er vores primære salgsobjekt – vore stjerner. Dels af:

• Events, i form af Survivals, World cups, internationale mesterskaber m.m.

• Trusler (Threats)
• Krisen mellem PBA/UMB – hvilke konsekvenser kan det få for UMB (og forbundene); civile søgsmål, retsafgørelser i 

eksempelvis CAS

• Elite-tours lider under manglende tilslutning. Det optimale (maksimale) deltagerantal på 32 er vi næsten aldrig i nærheden 
af.

• Internt i DDBU – stort misforhold (økonomisk og i medlemstal) mellem de internationale discipliner 3-bande/5-kegle/pool 
og primært keglebillard, men også snooker



Værdier i 3-Bande Carambole sporten

• Kan dyrkes af alle aldersgrupper – på sekunda- såvel som eliteniveau

• Tradition for god social omgang alle spillere imellem.

• Den danske elite følges intenst af tusindvis af billardspillere, takket 
være streaming samt massiv opdatering af f.eks. Facebook-grupper.

• Det samme gør sig gældende for den internationale elite, der er 
blevet ”house-hold names”, der følges massivt af tusindvis af 
billardspillere, takket være f.eks. Web-TV.

• Attraktivt for unge spillere i kraft af at man kan sætte sig 
internationale mål



Vision
• Udgangen af 2020

• Elite-touren er under ny-opbygning, med henblik på at optimere deltagerantal  og standard

• Herrer Elite: En spiller i UMB Top 14 – desuden en i Top 25 

• Herrer Elite: Top 4 ved EM – Top 8 ved VM

• Herrer Junior: Top 8 ved EM – Top 16 VM

• Damer Elite: En spiller i Top 4 i EM – En spiller i Top 8 ved VM

• Bredde: Flere og bedre (bredere appellerende) turneringer på Tour-niveau

• Udgangen af 2025

• Elite-touren fuldt udviklet, så der er fuld belægning af sub-elite og elite-spillere

• Herrer Elite: Medalje ved EM og VM

• Herrer Elite: En spiller i UMB top 10 – desuden to i top 25

• Herrer Junior: Top 8 ved EM – Top 8 ved VM 

• Damer Elite: Finale ved EM – Top 4 ved VM

• Bredde: ABC-Tour fuldt implementeret, med 8-12 årlige turneringer. Har fuldt ud afløst de 
tidligere klasse-mesterskaber 



Sådan når vi målet for 2020 (Strategi)
• Konkrete tiltag
• ABC Tours 3 Bande – gøres mere attraktiv for ALLE sekunda-spillere. Kan måske på sigt erstatte og 

dermed eliminere de nuværende klasse-mesterskaber

• Optimering af Elite Tours 3 Bande – for mange elite- og sub-elitespillere deltager ikke (svækker 
konkurrencen).  

• Projekt 2020 3-bande med 4 deltagere

• Tilskynder vore 4 udvalgte til (og muliggør for dem) at spille mest muligt internationalt.

• Deltage i EM og VM individuelt samt 2-mands hold

• Trænings samlinger Elite – Junior – kvinder efter behov

• Mental træning

• Økonomisk behov
• ABC Tours 3 Bande : kr. 6400

• Elite Tours 3 Bande : kr 64.000

• Projekt 2020 : kr.120.000

• Deltage EM / VM individuelt samt 2 Mandshold  kr. 50.000 pr år

• Trænings samlinger + Mental træner kr . 20.000



Sådan når vi målet for 2025 (Strategi)
• Konkrete tiltag
• ABC Tours 3 Bande – gøres mere attraktiv for ALLE sekunda-spillere. Kan måske på sigt erstatte og dermed eliminere de 

nuværende klasse-mesterskaber

• Optimering af Elite Tours 3 Bande – for mange elite- og sub-elitespillere deltager ikke (svækker konkurrencen).

• Projekt 2025 3 Bande med 5 deltagere

• Deltage i EM og VM individuelt samt 2-mands hold

• Trænings samlinger Elite – Junior – kvinder, efter behov

• Mental træning

• Arrangement af VM eller EM 3 Bande i Danmark hvert andet år – alternativt arrangement af World Cup, for mindst 3 
sæsoner – eller Survival turneringer

• Økonomisk behov
• ABC Tours 3 Bande : kr. 6400 pr år

• Elite Tours 3 Bande : kr 64.000 pr år

• Projekt 2025 : kr.150.000 pr år

• EM / VM deltagelse KR. 50.000 pr år

• Trænings samlinger + Mental træner kr . 40.000 pr år



Slutbemærkninger:

Ang. rekruttering af nye medlemmer: Et skoleprojekt er under 
opbygning og forventes at starte op i 2. halvår 2020. Målrettet 12-16 
årige på folkeskoler og efterskoler.

Undersøg hvad der findes af alternative (lettere) spil, der gør carambole 
mere attraktiv for begyndere – f.eks. 5-ball 



3-Bande ansvarlig(e) – titler, navn, mail, telefon
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