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VM 3-Bande Carambole 26-30.november i Randers
DDBU gennemførte med overvældende succes Verdensmesterskaberne i 3-Bande Carambole. Alt klappede stort set
og dansk billard fik den største mediedækning nogensinde med bl.a. mere end 50 timers direkte TV igennem TV-2
Sport. Desuden stor eksponering over billardsportens internet kanal Kozoom, som også leverede direkte TV
transmissioner til MBC i Korea med over 15 mio seere (selvom det var nat i Korea!) i finalen samt Eurosport.
Svenske Thorbjørn Blomdahl blev fortjent verdensmester og fik comeback efter et par svære år helbredsmæssigt.
De 3 danske VM-deltagere var på hårde opgaver. Dion Nelin opnåede en flot 8.plads efter at have spillet to
verdensklasse kampe mod Jae Ho Cho og Martin Horn, som sent vil blive glemt. Legenden Raymond Ceulemans
sagde uden forbehold, at det var det bedste billard han nogensinde havde set – og det skal man vist ikke kimse af?
Jakob Haack-Sørensen nåede en fin 22.plads mens at Thomas Andersen desværre kom helt skævt ind i turneringen
og fik en meget svær start som endte med en 44.plads.

Ny sekretariatsmedarbejder
Rune Kampe er ansat som sekretariatsmedarbejder per 1.januar med en prøvetid på 3 måneder, hvorefter
en fast ansættelse forventes. Jeg glæder mig til samarbejdet med en af dansk billards helt store kapaciteter
med en enorm allround viden og erfaring indenfor flere af vore discipliner som elitespiller.
Sekretariatet er samtidig flyttet fra Bygning B til hovedbygningen i IKC (Idrættens Kompetence Center) på
3.sal ved Idrættens Hus` hovedindgang.

Jan Bemmann går på pension
Jan går efter mere end 17 år som Generalsekretær for DDBU på pension d. 31.marts få uger før sin 75 års
fødselsdag. DDBU vil gerne invitere klubber, billardvenner, kolleger i Idrættens Hus, samarbejdspartnere og
sponsorer, som har lyst til at takke Jan for hans mange års tro tjeneste for dansk billard til en uformel
afskedsreception i Idrættens Hus Fredag d.27.marts kl.15-17, hvor der bydes på lidt godt til maven og
ganen.

Nordisk Mesterskab i Snooker – sølv til Daniel Kandi
Copenhagen Pool og Snooker House var i dagene 14-18.Januar spillested for det Nordiske Mesterskab i
Snooker. DDBU var i samarbejde med Copenhagen Pool & Snooker Club vært for 40 spillere fra hele
Norden som dystede i 5 dage om det feterede mesterskab. Hans Peter Roth styrede dommerne med vanlig
kompetence mens formanden for Copenhagen Pool og Snooker Club Allan Bruun samt Martin Søndergaard
formand for DDBUs Snookerudvalg tog sig af turneringsafviklingen og værtsrollen. Et stort tillykke til
”Kandi” med sølvmedaljen efter en tæt finale mod guldvinderen Jani Kananen fra Finland.
Også en stor tak til Henrik Kaj Hansen for at stille sine flotte lokaler til rådighed.
#

NAME

MATCHES (WON/LOST)

FRAMES (WON/LOST)

WIN PERCENTAGE

1

Jani Kananen

8 (8/0)

39 (29/10)

74%

2

Daniel Kandi

8 (7/1)

40 (28/12)

70%

7 (6/1)

30 (23/7)

77%

7 (6/1)

31 (22/9)

71%

3

3

Audun Risan Heimsjø

Simon Lindblom

DM-3-bande Carambole – Thomas Andersen igen dansk mester!
Vejle BK var igen i år en perfekt vært for finalen i DM 3-bande Carambole, hvor de 16 bedste fra årets 8
”Sehard Elite Tours” skulle dyste om DM titlen. Thomas Andersen trak ligesom sidste år det længste strå og
vandt fortjent finalen over Brian Knudsen med 50-31 i 27 indgange efter at have slået Jacob HaackSørensen i semifinalen med cifrene 50-38 i 35 indgange. Forinden havde Brian Knudsen slået Dion Nelin i
den anden semifinale med 50-48 i 32 indgange. Et stort tillykke til Thomas!
De 4 semifinalister er samtidig udvalgt til DDBUs Elite 3-Bande gruppe for indeværende år, som kører som
en fortsættelse af de sidste 3 års program.

Internationale aktiviteter i de kommende måneder
11-13 Februar Antalya: EM for kvinder 3-bande : Marianne Mortensen og Charlotte Sørensen
13-16 Februar Antalya: EM landshold 3-bande: Hold 1: Nelin/Haack-Sørensen, Hold 2: Knudsen/Dunch
17-23 Februar Antalya: World Cup 3-Bande: Andersen, Knudsen, Haack-Sørensen, Nelin
05-08 Marts Viersen: VM landshold 3-bande: Andersen/Knudsen
19-22 Marts Wien: EM landshold 5-Kegler

Et spændende årsmøde i vente d.13.juni på Vissenbjerg Storkro – sæt X i kalenderen
allerede nu!
Som annonceret bliver årsmødet i år præget af introduktionen til ”det nye DDBU”, som betyder en gradvis
professionalisering af både selve organisationen og sporten i de kommende år. Bestyrelsen fremlægger en
ny samlet visionsplan for dansk billard og konkrete forslag til, hvordan den bliver til virkelighed og
forklarer, hvorfor det er nødvendigt for os at kigge med helt nye øjne på vores hobby og sport i de
kommende år.
Alle har sikkert bemærket de forskellige organisatoriske ændringer, som har fundet sted i løbet af andet
halvår af 2019 og som fortsætter i månederne op til årsmødet. Jeg håber på stort fremmøde fra mange
klubber landet over og glæder mig samtidig til at se mange nye ansigter.
På DDBUs vegne – Torsten Danielsson, Formand

Information:

Åbningsreception Asperup Pool Club Torsdag den 20.02.2020 Kl. 17 – 20

Alle er hjertelig velkommen til at komme forbi vores lokale på Banegraven 14, st, th., 3550 Slangerup.
Officiel åbning af Nordsjællands første Pool club, hvor vores Borgmester John Smith Andersen vil komme
på dagen, samt Ole Ansbjerg fra Parasport Danmark.
Det vil være muligt at prøve vores nye pool borde og carambole bord.
Det vil glæde os at se Dig / Jer til nogle hyggelige timer.
På bestyrelsens vegne
Annasofie Elwin Asperup

