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Januar 2015

Nummer 1

Nyt fra DDBU Regionalmøder
Møderne afholdes følgende steder:

Mandag den 19. jan 2015
kl. 18.00 – 20.00

Viborg Billard Club
Håndværkervej 12, 8800 Viborg

Tirsdag den 20. jan. 2015
kl. 18.00 – 20.00

Billardklubben Frem
Brostræde 3-5, 6000 Kolding

Mandag den 16. febr. 2015
kl. 18.00 – 20.00

Sakskøbing Billard Klub
Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing

Tirsdag den 17. febr. 2015
kl. 18.00 – 20.00

Idrættens Hus, 2605 Brøndby

DDBU er vært ved kaffe og brød.

Foreløbige punkter til dagsorden:
Velkomst
Nyt fra DDBU v/DDBU´s forretningsudvalg
Turneringsudvalget ved Jan Mortensen
Aktivitetsudvalget/info fra DIF ved Niels Nüchel
Evt.

Tilmelding med oplysning om antal deltagere og hvilket mødested der ønskes benyttet skal senest den 12. januar
2015 sendes til:

DEN DANSKE BILLARD UNION
Hanne Rasmussen
Nordlundvej 124, 7330 Brande
tlf. 971812929 – 21729090
hanne@ddbu.dk
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Nyt fra DDBU Turneringsledermøder
KONFERENCE FOR ELITE KLUBBERS TURNERINGSLEDER
Den Danske Billard Union inviterer ELITE klubbernes
turneringsledere til konference. – Konferencen vil være
et årligt tilbagevende forum hvor ELITE klubbernes turneringsledere kan komme frem med alt, hvad der har
med turneringer at gøre – det vil udelukkende være
eliten der er i fokus.
ris
ros
forslag/idéer til nye turneringer
forslag/idéer til nuværende turneringer
m.m.
Konferencen lægger op til en positiv dialog DDBU og
elite klubberne imellem.
Det skal dog understreges, at mødet ikke er beslutningsdygtig KUN retningsgivende for DDBU´s eliteudvalg.

KONFERENCE FOR KLUBBENS TURNERINGSLEDER
Den Danske Billard Union inviterer klubbens turneringsleder til konference. – Konferencen vil være et årligt
tilbagevende forum hvor klubbens turneringsleder kan
komme frem med alt, hvad der har med turneringer at
gøre – det vil fortrinsvis være bredden der kommer i
fokus.
ris
ros
forslag/idéer til nye turneringer
forslag/idéer til nuværende turneringer
m.m.

Konferencen lægger op til en positiv dialog DDBU og
klubberne imellem.
Det skal dog understreges, at mødet ikke er beslutningsdygtig KUN retningsgivende for DDBU´s turneringsudvalg.

Mødet afholdes lørdag den 28. februar 2015 – kl.
09.30
i Bristol Odense´s lokaler, Stadionvej 50F, 5200 Odense V

Mødet afholdes lørdag den 28. februar 2015 – kl.
12.00
i Bristol Odense´s lokaler, Stadionvej 50F, 5200 Odense V

Da vi forventer at alle eliteklubber møder op, må vi begrænse deltagerantallet til ÈN repræsentant pr. klub.
DDBU er vært ved en bid brød og en øl/vand.(afholdes
fælles med turneringsudvalget kl. 11.30.)

Da vi forventer at alle klubber møder op, må vi begrænse deltagerantallet til ÈN repræsentant
pr. klub.

Tilmelding til mødet skal ske senest fredag den 20. februar 2015 – DDBU´s sekretariat i Brande hanne@ddbu.dk – tlf. 97 18 29 29/21 72 90 90

DDBU er vært ved en bid brød og en øl/vand.(afholdes
fælles med eliteudvalget kl. 11.30.)

Med sportslig hilsen

Tilmelding til mødet skal ske senest fredag den 20. februar 2015 – DDBU´s sekretariat i Brande
hanne@ddbu.dk – tlf. 97 18 29 29/21 72 90 90

DEN DANSKE BILLARD UNION
f. Tage Lauridsen, DDBU´s eliteudvalgsformand
Med sportslig hilsen
Hanne Rasmussen
DEN DANSKE BILLARD UNION
f. Jan Mortensen, DDBU´s turneringsleder
Hanne Rasmussen
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Nyt fra klubberne KBK 90 år
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Nyt fra klubberne
Billard klub på besøg i ungdomsklubben
Ungdomsklubben "Klubben i Kornkammeret" som ligger i Tappernøje, havde taget kontakt til Næstved billard klub, for at høre om billard klubben havde lyst til
og besøge ungdomsklubben med henblik på at give
instruktion til de unge der måtte have lyst til dette.
Og det takkede Næstved billard klub selvfølgelig ja tak
til.
Billard klubbens 2 ungdomstrænere Thomas Holmehøj
og Mick Jørgensen pakkede bilen med en masse ting
som en ungdomsklub kunne få brug for.
Thomas og Mick startede med at se på ungdomsklubbens materiel og kom med lidt forskellige forslag til
forbedringer. både billard køer og billardballer var i meget dårlig stand. Og poolbordet kunne også trænge til
et nyt klæde da der var meget slidt.Thomas og Mick
foreslog at de skulle søge forskellige fonde og puljer til
køb af et nyt poolbord samt køer og baller. Men da det
er ting som ikke bliver løst på en dag, fortalte Thomas
at de skulle sørge for at støvsuge poolbordet jævnligt
for at fjerne kridtstøv mv. for at forlænge levetiden på
billardklædet. Thomas og Mick have en masse gaver
med i form af en billardkø, billardballer, kegler puljeskemaer til afvikling af turneringer samt oficielle regelsæt.
Undervejs var der flere af de unge der fik instruktion og
spillede med Thomas og Mick.
Især den unge Emil kunne udvikle sig til et pooltalent.
Det er Emil der er ved at " brake" på billedet.
Klubpædagogerne fik også information om den årlige
poolturnering arrangeret af ungdomsringen hvor alle
ungdomsklubmedlemmer kan deltage i de mange rækker. Der er både individuelle og hold turnerneringer, og
selvfølgelig er der også bade en drenge- og en pigerække. Og vinderne af de forskellige rækker går videre til
regionsfinaler landsfinaler for til sidst at få æren af at
deltage i de Nordiske mesterskaber.

Med venlig hilsen
Mick Jørgensen
Næstved billard klub
Tlf. 2230 6677
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Nyt fra klubberne Snooker for ungdom i Bristol
Vi er i fuld gang med Bristol ungdomscup her i Odense. Her er et billede af mine unger klædt fint på til snooker

Tre glade drenge med medaljer og en med pokal som 1. Præmie. De gik vist rigeligt glade hjem
18
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Nyt fra klubberne

Nyt fra DIF

Frivillighedstjek.dk:
Værktøjskassen til de idrætsfrivillige

Reserver allerede nu

’Afklar roller og opgaver’ og ’Lav en årsplan’. Sådan lyder tre ud af 27 værktøjer, som DIF har lavet til de ca. 340.000 DIF-frivillige.

Kr. Himmelfarts stævne i Asaa Billard klub

Spilles fra den 14. til 16. maj 2015
Som noget nyt vil der søndag
formiddag blive mulighed for at
tilmelde sig to kurser.
Program og nærmere
information
udsendes senere

Hvis du er frivillig træner eller leder i en idrætsforening og endnu ikke har været et smut forbi Frivillighedstjek.dk, så bør du fluks gøre som mere end
15.000 frivillige allerede har gjort - klik dig ind og lad
dig inspirere. Frivillighedstjek.dk bugner af konkrete
værktøjer, der gør livet lettere som frivillig i en idrætsforening.

Du finder fx skabeloner til, hvordan du laver en dommerplan, hvordan foreningens opgaver deles ud på
flere hænder, og hvordan du bedst kickstarter nye
aktiviteter. Du kan også tage foreningstesten, som
viser, hvor god idrætsforeningen er til frivillighed. Resultatet af testen giver dig både anbefalinger til, hvordan din idrætsforening bliver bedre til at rekruttere og
fastholde frivillige samt konkrete værktøjer, som foreningen kan benytte.

Reserver allerede nu
Damernes Dag

Tjek sitet: www.frivillighedstjek.dk

Den 18. til 19. april 2015
En billarddag for damer
Instruktion
Hygge
God mad
m.m
Tag en veninde med
Program og invitation
udsendes senere
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Nyt fra DIF
Ny viden for dig som bestyrelsesmedlem

Få den nyeste viden for dig som bestyrelsesmedlem
eller leder i en klub. Hel gratis og hjemme i sofaen.
DIF's online kursus for bestyrelsesmedlemmer er
målrettet viden og redskaber til dig, der sidder i en
bestyrelse for en klub eller en forening.
DIF UDDANNELSE AF: CAMILLA KRUSE

Kurset er bygget op om en række emner og praktiske
redskaber, der kan støtte dig i dit arbejde som bestyrelsesmedlem. Hvert kapitel afsluttes med at du kan
melde tilbage - både på de spørgsmål, vi har stillet
men også hvis der er andet som du vil dele med os.
Din tilbagemelding er vigtigt for os. Kun på den måde
kan vi udvikle og forbedre vores tilbud til jer i klubbestyrelserne.

De første kongrespladser revet væk

Dette kursus giver dig en gratis og hurtig introduktion
til DIF's viden. Hvis du er nysgerrig efter at vide mere,
kan vi også tilbyde længerevarende kurser, uddannelser og skriftligt materiale.

Brøndbyhallen omdannes til udendørs stadion under DIF kongres
KONGRES 2015 AF: TORBEN LOLLIKE

Du kan se mere på vores hjemmeside

De første 100 pladser på DIF Kongressen gik som kolde øller i et omklædningsrum efter kamp. Og på bare
tre uger. Det er et noget bedre startsalg end ved tidligere DIF-kongresser.

Eller du kan gå direkte til registeringen og onlinekurset her

Der er der plads til rundt regnet 400 kongresdeltagere mere, og hvis man vil sikre sig en plads, så gå ind
på tilmeldingssiden. Her kan man også læse mere om
kongressen og følge med i antallet af resterende
pladser – der i skrivende stund er 381.
Der er plads til 500 deltagere på kongressen og de
kommer til at få en noget anderledes kongresoplevelse. Brøndbyhallen bliver nemlig omdannet til et stort
’udendørs’ fodboldstadion, hvor oplægsholderne står
midt på grønsværen og taler til de fyldte tilskuerpladser.
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Planlagte møder og aktiviteter i 2014
Måned:

Dato

Aktivitet

Sted

Har du en begivenhed som skal i vores kalender send den til nuchel@ddbu.dk så kommer den med næste gang vi udsender Nyhedsbrev.
Deadline den 20. i hver måned
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HP HER STØDER DU IND I NOGET GODT

DDBU’s sekretariat

DDBU’s bestyrelse

Åbningstider:

FORMAND
Henning Schultz
Telefon: 22709713
E-mail: henningbayschultz@hotmail.com

Mandag til torsdag:
Fredag:

8.00 - 15.30
8.00 - 15.00

Medarbejdere:
Jan Bemmann
Generalsekretær og ansvarlig for den
daglige administration

NÆSTFORMAND
Michael B. Nielsen
Telefon: +45 40 81 18 51
E-mail: michael_b@nielsen.mail.dk

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 20 82
Internet: http://www.ddbu.dk
E-mail: ddbu@ddbu.dk
Spar Nord: Reg. nr. 9219 Kontonr. 456-52-27365

ELITEUDVALGSFORMAND
Tage Lauridsen
Telefon: +45 25393112
E-mail: tage.lauridsen@gmail.com
TURNERINGSUDVALGSFORMAND
Jan Mortensen
Telefon: +45 40954246
E-mail: jm@ddbu.dk

Karsten Jørgensen
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig
for turneringsadministrationen Øst.

KASSERER
Niels Chr. Kjær
Telefon: +45 99555100
E-mail: nck@ddbu.dk

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 20 83
Fax: 43 43 43 35
E-mail: kj@ddbu.dk

FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET
Henrik Andersson
Telefon: + 45 51958250
E-mail: ht.andersson@live.dk

Hanne Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig
for turneringsadministrationen Vest.

MEDLEM AF BESTYRELSEN
Tina Hjort Hansen
Telefon:
E-mail: trille.hjort@hotmail.com

Nordlundsvej 124
7330 Brande
Telefon: 97 18 29 29
Fax: 97 18 29 37
E-mail: hanne@ddbu.dk
Niels Nüchel
Udviklingskonsulent.
Ansvarlig for klubbesøg/klubudvikling
Gravene 28
7860 Oddense
Tlf. 24250633
E-mail: nuchel@ddbu.dk
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