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Formål med en "Delvisionsplan"
• 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 2020
COVID-19 situationen i Danmark har haft altafgørende betydning for
afviklingen af poolturneringerne i samtlige rækker. Det har – alt andet
lige – ikke været et produktivt år for poolsporten.

Mickey Krause har vist gode takter i udlandet og blev nr. 3 i King 8
turneringen i Athen samt nr. 5 til EuroTour i Treviso.
Der mangler at blive afholdt 3 DM i 2020 – 8-ball, Straight og Scotch
Double. Foruden en række landsmesterskaber samt DPT.

SWOT 1:
Styrker (Strengths)
- Pool ER for alle og kendskabet til spillet er enormt. Der er stort set ikke nogen, der ikke har stiftet bekendtskab
med spillet. Spillet er ikke begrænset, hverken af køn, handicap, fysik eller religion.
- 10 uddannede klubtrænere geografisk fordelt over hele landet. Herudover mange dygtige spillere, der vil kunne
lære fra sig.
- Miljøet er uformelt, alle kan tale med alle.
- Pool er sjovt, udfordrende og nemt at lære for alle, uanset niveau, dog svært at mestre.
- Fleksible træningstider, i form af nøgleklubber.
- Det er ikke en fysisk krævende sport, deraf er der ‘’nem’’ adgang til socialt sammenhold og fællesskab.
Svagheder (Weaknesses)
- Forestillingen om, at pool ikke er en konkurrencesport, men associeres med fest og alkohol, specielt i forbindelse
med de unge mennesker og børn. Der mangler mediedækning til at opveje denne tanke.
- Manglende poolklubber i Danmark. Bl.a. Midt- og Vestjylland, Sønderjylland, Lolland-Falster, Sydsjælland, Sydfyn
og Nordjylland (nord for Aalborg). Klubberne er placeret i storbyer, med enkelte undtagelser.
- Turneringspool kræver megen rejseaktivitet på tværs af Danmark. Det kan begrænse spillerne, specielt når der skal
rejses på tværs af Storebælt.
- Manglende pool-repræsentation i billardklubbernes bestyrelser begrænser indflydelse for poolspillerne. Det
efterlader en risiko for, at pool nedprioriteres til fordel for andre discipliner, som lokalt har større tilslutning.
- Efterslæb på kønsdiversiteten er bekymrende for den samlede DDBU Visionsplan. Der skal flere kvinder til!

SWOT 2
Muligheder (Opportunities)
- Samarbejde med Ungdomsringen kan skabe mange nye spillere i klubberne, landet over. Den årlige Pool-cup har
fostret flere af de dygtigste spillere i Danmark.
- Massiv presse- og marketingsindsats, bl.a. på Facebook, med videoindslag af spillere fra alle tre rækker, som skal
sælge sporten, der kan medføre større tilgang af spillere.
- PR-tour rundt i Danmark samt f.eks. afholelse af DM´er i indkøbscentre, hvor de bedste spillere kan promere
poolsporten. Det er nødvendigt for at kunne markere sporten som seriøs.
- Fundraisingindsats kunne få flere af de dygtigste spillere til eks. Asien/USA, for at spille turneringer med god
modstand og større pengeafkast. Det kan medvirke til endnu dygtigere spillere herhjemme og muligheder.
- DDBU bør appellere til klubberne om at åbne op for muligheder for et ekstra (flere) bord(e), så flere kan spille pool i
fortrinsvist keglebillard og carambole dominerede klubber.
- En stor international turnering i DK (EM/ET), kan skaffe medietid og den bevågenhed, som pool har brug for.
Trusler (Threats)
- Klubber med overrepræsentation af andre discipliner kan indskrænke poolsporten indenfor få år, desuden kan den
høje gennemsnitsalder i DDBUs klubber være afgørende for, at klubberne har svært ved at tiltrække nye spillere, hvis
ikke det adresseres for de klubansvarlige.
- Poolsporten kan, som mange andre sportsgrene, tabe unge til E-sport.
- Omdømme. Pool skal ikke være associeret med barmiljøet, men skal omtales som en seriøst sport i DK.
- Færre spillere de sidste par år. Folk falder fra. Færre spillere melder sig til turneringer.

Værdier i Poolbillardsporten
• Socialt samvær og hygge
• Hjælpsomhed
• Turneringer på alle niveauer
• Fin etikette og dresscode
• Sportsmanship og tillid når vi er dommere for hinanden

Vision
Udgangen af 2021 - med forbehold for COVID-19 situationen

• Flere nye poolspillere, samt flere turneringsdeltagere – forhåbentligt en aftale med klubberne om gratis 1.
års kontingent, som en indgang til miljøet, sammen med DDBU´s 1. års licens til reduceret pris
• Opstart på klubsamarbejde, om at få flere poolspillere, specielt børn/unge.
• Regelmæssige gode placeringer til Euro Tours eller andre turneringer i samme kategori
• Afklaring om landstrænersituationen samt mentaltræner
Udgangen 2025
• Et tilbagevendende hold til World Cup of Pool
• Topplaceringer til Euro Tours eller lign. turneringer
• En årlig Euro Tour eller EM på Dansk jord
• Min. 16 deltagere til Kvinde DM

Sådan når vi målet for 2021 (Strategi)
Konkrete tiltag
• Ansættelse af Niels Feijen som konsulent/landstræner
• Kontakt til klubberne og få klarlagt muligheder
• Marketingstiltag
• Samarbejde med mentaltræner
• Øget tilskud til internationale turneringer
• Træningssamlinger kort inden afgang til de store turneringer med begge trænere
Økonomisk behov (DETTE ER IKKE KORRIGERET!/HKM) - Husk budgettet er lagt fast for 2021
• 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 Euro Tour i Danmark eller afholdelse af EM/VM
• Udvidelse af samarbejde/fastansættelse af landstræner
Økonomisk behov (IKKE KORRIGERET/ HKM)
• Euro Tour anslået udgift 3.000.000 kr.
• Deltidstræner 150.000 kr.

Afsluttende Bemærkninger
• Som tidligere nævnt, har vi en skare af dygtige unge spillere, som kan
begå sig på internationalt niveau. Disse skal støttes endnu mere end
de bliver i dag f.eks. 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 (bortset fra 1) de danske spillere
arbejder eller går i skole, så vi mangler lidt i forhold til dem.

Pooludvalget
Formand:
Helene Krogsgaard Mikkelsen, pool@ddbu.dk, 21515162
Elite:
Rene Bak, ReneBBak@godmail.dk, 53778948

