Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union
Nummer 1

Ung ”Flue” med kæmpe vinger!!!
Lørdag d. 5. nov. 2016 skulle Lukas Kristian
Mortensen spille 3. runde i kl. D på hjemmebane, og
jeg havde fornøjelsen af at være dommer for ham
hele dagen.
Efter en lidt nervøs start imod klubkammeraten
Alex Pedersen vandt han den første kamp
overbevisende. I pausen inden den næste kamp gik
Lukas lidt rastløs rundt. Han begyndte at gøre bord
og baller klar til næste runde, og fik lige et par
ekstra opvarmningsstød inden næste modstander
var klar til kamp.
Det virkede som om alle nerver nu var smidt, og at
han igen hyggede sig med det spil, som han efter
meget kort tid er blevet meget glad for, og ikke
mindst meget dygtig til. Lukas er kun i gang med sin
3’de sæson som billardspiller og han har allerede
lavet sin første serie over 100 point, spillet sin
første kamp med over 25 i snit i kegler. Han har
også vundet sit første DM, nemlig DM for
ungdomshold og han var kun ”1” sølle point fra at få
en sejr i sin debutkamp i 1. div. 3. bande. Vi er
meget stolte af Lukas i BK Fluen. Han er en meget
dygtig og talentfuld ungdomsspiller, som er meget
vellidt i vores klub og helt sikkert også i mange
andre klubber.
Nå…. tilbage til kampen….
Som skrevet tidligere virkede Lukas helt klar til
denne anden kamp. Han skulle møde Finn Horsted
fra Randers i vinder-vinder opgøret. Lukas spillede
en virkelig flot kamp, noget af det bedste jeg har set
ham spille!! Han lavede flere flotte serier og mange
velspillede baller, og lukkede da også kampen med
en flot serie på 82 point, dvs. 300 point i 9 indgange
og et snit på 33,33 – ensbetydende med ny DANSK
REKORD til Lukas. Så FLOT og så godt spillet.

Januar 2017

Efter endnu en sejr i den sidste kamp, endte det
med 6 point og dermed en 1.plads i puljen til Lukas.
Alt i alt endnu en god dag til Lukas Kristian
Mortensen. Avancement til næste runde og en flot
Dansk Rekord på 33,33 i Kl. D
Det vil ikke undre mig, hvis der er flere rekorder
eller mesterskaber i hænderne på denne talentfulde
og meget lærenemme ungdomsspiller fra BK Fluen.
Men man kan jo måske også påstå, at efternavnet
Mortensen forpligter??

Jeannette Jensen
BK Fluen

DEN DANSKE BILLARD UNION
INDBYDER TIL
DIALOGMØDE

Møderne afholdes følgende steder:
Mandag den 30. jan. 2017

Billardklubben Frem Kl. 17.30 – 19.30

Brostræde 3-5, 6000 Kolding

Tirsdag den 31. jan. 2017

Asaa Billard Klub

kl. 17.30 – 19.30

Vodbindervej 3, 9430 Asaa

Onsdag den 01. febr. 2017

Viborg Billard Club

kl. 17.30 – 19.30

Håndværkervej 12, 8800 Viborg

Mandag den 06. febr. 2017

Sakskøbing BK

kl. 17.30 – 19.30

Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990
Sakskøbing

Tirsdag den 07. febr. 2017

Idrættens Hus

kl. 17.30 – 19.30

Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Onsdag den 08. febr. 2017

Bristol Odense

Kl. 17.30 – 19.30

Stadionvej 50, 5200 Odense V

DDBU er vært ved kaffe og brød.
Vi indbyder til dialogmøde i stedet for fyraften-/regionalmøde
Aftenens temaer vil primært handle om turneringsspørgsmål ved Jan Mortensen og Hanne Rasmussen samt
en ideudveksling om hvordan vi kan få flere medlemmer i klubberne ved Niels Nüchel.
Billarddagen står for døren – hvad byder klubberne/DDBU ind med i den forbindelse?

Tilmelding med oplysning om antal deltagere og hvilket mødested der ønskes benyttet skal senest den 23.
januar 2017 sendes til:
DEN DANSKE BILLARD UNION
Hanne Rasmussen
Nordlundvej 124, 7330 Brande
tlf. 971812929 – 21729090
hanne@ddbu.dk
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Godt Nytår
Godt Nytår !
På vegne af DDBU organisationen, der vil jeg godt
her på falderebet af det gamle år, have lov til at
ønske medlemmerne i DDBU, samt vores gode
samarbejdspartnere - et rigtig godt Nytår og et
lykkebringende 2017.
Tak for mange gode sportslige oplevelser i 2016.
Der har været flere flotte resultater fra danske
spillere på både den danske og den internationale
scene. Vi havde 2 DM rekorder ved DM i
Keglebillard i Viborg, da Charlotte Sørensen (højeste
enkeltsnit) og Johnny Hansen (højeste totalsnit )
viste klassen og forsvarede DM titler. Anders
Henriksen viste sin store kunnen ved EM i Fri U 21 i
København. Senere på året tangerede han DM
rekorden i Cadre 47/2, da han lukkede en kamp i
første indgang til 200 point. I Pool havde vi Jan
Keller med en EM titel for seniorer, og vores unge
Andreas Madsen bevidste igen sit store talent på
den internationale scene. Lars Dunch vandt NM i 3bande carambole på flot facon. Bare for at nævne
nogle.
Tak også for konstruktive inputs, for livlige
debatudvekslinger og for engageret
kommunikation, på billard Facebook grupper og i
dialogen med DDBU organisationen,
Ligeledes tak til de billardledere og til de
billardinteresserede, som i 2016 har bidraget med
positive, innovative og udviklende forhold i dansk
billard.
Jeg har i 2016 haft lejlighed til at møde nogle
dygtige og energiske billardledere flere forskellige
steder landet over, når jeg har været til møder
rundt omkring. Det er en fornøjelse at se og at høre,
hvad der foregår i nogle af vores klubber. Respekt

for det !
Tak til vores sponsorer for samarbejdet igennem
2016. En særlig tak i denne sammenhæng til Søren
Søgaard A/S, som DDBU netop har forlænget sit
sponsorsamarbejde med.
Allerede i januar 2017 har vi et af årets
billardmæssige højdepunkter, da Vejle BK er vært
for DM i 3-bande i weekenden d. 13-15. januar. Jeg
håber, at vi ser mange tilskuere og mange DDBU
medlemmer til dette stævne. Ligeledes håber jeg, at
vi har folk som byder ind med dommer tjanser og
med frivilligt arbejde til mesterskabet i Vejle.
I januar har vi også Snooker folk på Island til NM i
Reykjavik, hvor Rune Kampe og andre, gerne vil stå
som dansk sejrherre ved NM.
Et af årets billardmæssige højdepunkter er det store
EM stævne i april/maj i Brandenburg, hvor vi stiller
med en trup der gerne skulle levere nogle sportslige
resultater i 5-Kegler og i Carambole, Vi skulle gerne
gøre os positivt bemærket sportsligt.
Om det hedder Pool, Snooker, Keglebillard, 5-Kegler
eller Carambole - der er noget at komme efter til
alle disciplinerne i 2017.
Jeg imødeser, at vi vil opleve nogle gode DM
stævner og nogle gode turneringer i det kommende
år, og at vi vil bevidne flere seværdige kampe.
Til alle Jer derude, ungdomsspillere, seniorspillere,
ældre og samarbejdspartnere til DDBU - God vind i
2017, og kom nu fornuftig ind i 2017 !
Med venlig hilsen
Flemming Busk Knudsen
Formand for Den Danske Billard Union
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Telefon: +45 43 26 26 26 · E-mail: ddbu@ddbu.dk
Spar Nord Reg. Nr. 9219 · Kontonr.456-52-27365
www.ddbu.dk

BILLARDENS DAG I DANMARK
Formålet er en fælles temadag i DDBU organisationen, hvor der er fokus på
synliggørelse af billardsporten, fokus på klub- og foreningslivet i DDBU, fokus på en
variation af klubaktiviteter og fokus på rekruttering/fastholdelse af medlemmer.

Formålet er at etablere en tradition á la Skolernes Motionsdag, som hvert år
synliggøre billardsporten og billardklubberne, samt omhandler idræt og foreningsliv.
BILLARDENS DAG skal DDBU bruge som en fælles temadag til at bidrage
med kendskabet til billard og synliggørelse af billard/DDBU.
BILLARDENS DAG er ligeledes et eksempel på, hvordan DDBU og klubber
kan bruge hinanden til at skabe synliggørelse om billardsporten.
BILLARDENS DAG skal også bruges overfor presse og billedmedier,
til at profilere og markere dansk billard.

Turneringssekretariat Region Vest
Tlf.: +4597182929
hanne@ddbu.dk

Udviklingskonsulent
Tlf.:+4524250633
nuchel@ddbu.dk
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PLANLÆGNING:
BILLARDENS DAG er planlagt til at afholdes – mandag d. 13. februar 2017.
Ved at lægge det i starten af året, i Vinterferien i uge 7 og på en hverdagsaften,
er der muligvis større muligheder for at profilere arrangementet i klubberne,
i lokalområde og i forskellige medier, samt få involveret forskellige
aldersgrupper og forskellige målgrupper.
Der er måske også mulighed for at udvikle tiltaget og lade aktiviteterne i klubberne
blive mere varieret og mere mangfoldige, og opbygge en niche i dansk idræt,
hvis BILLARDENS DAG søges branded fremadrettet, som mandag i uge 7.
Tidsrammen kunne f.eks. være kl. 18-21, og i løbet af
aftenen foregår der forskellige aktiviteter rundt om i klubberne.
Aktiviteterne planlægges ude i klubber eller i et samarbejde med DDBU.
Der laves en fælles plakatskabelon, som bruges af klubberne og DDBU til
atprofilere og eksponere BILLARDENS DAG. Plakaten laves af DDBU.

Turneringssekretariat Region Vest
Tlf.: +4597182929
hanne@ddbu.dk

Udviklingskonsulent
Tlf.:+4524250633
nuchel@ddbu.dk
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AKTIVITETER:
Her er efterfølgende nogle eksempler og inputs på
aktiviteter i klubberne, der kan foregå på BILLARDENS DAG:
Opvisningskamp
Skomagerturnering
”Åbent Hus” arrangement – Kend din billardklub i byen
Opstilling af billardbord i indkøbscenter
Skoleturneringsafslutning / Skoleturnering
”Tag et familiemedlem med i klubben ”
Opvisning i kunststød
Instruktion for nysgerrige
Marathonbillard
”Vinter grill” i klubben
5 sjove spil på et billardbord
Billard og banko
Landskamp Danmark mod Sverige
Træningskamp imellem Elitedivisionshold hos en tredje part
Sponsorarrangement
Billardudstyrsaften i klubben med en billardleverandør
Samarbejde med f.eks. Hjerteforeningen, Hospitalsklovne,
Muskelsvindsforeningen, SIND m.m. omkring donationsarrangement –
som f.eks. 10 eller 25 øre pr. væltet kegle eller pr. scoret point.
Lav arrangement for EGU elever eller for børn og unge i fritids-,
junior- og ungdomsklub
Master Class med en topspiller

DDBU håber, at alle danske klubber bakker op omkring tiltaget, og at klubberne
vil påtage sig opgaven med at lave aktiviteter i klubberne den pågældende dag.

Med venlig hilsen
Flemming Busk Knudsen
Formand for DDBU

Turneringssekretariat Region Vest
Tlf.: +4597182929
hanne@ddbu.dk

Udviklingskonsulent
Tlf.:+4524250633
nuchel@ddbu.dk
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VELKOMMEN TIL BILLARDENS DAG
DEN 13. FEBRUAR 2017
Tilmelding bedes indsendt via mail til DDBU’s sekretariat:
ddbu@ddbu.dk
Angiv hvilke aktiviteter I som arrangør ønsker at gennemføre.
Klubberne er naturligvis velkomne til at igangsætte andre
aktiviteter end de foreslåede.
Kontakt DDBU om levering af plakater og foldere m.v.
SENESTE TILMELDINGSDATO ER:
Mandag den 23. januar 2017

AUGUST 29-30

2015

Turneringssekretariat Region Vest
Tlf.: +4597182929
hanne@ddbu.dk

Udviklingskonsulent
Tlf.:+4524250633
nuchel@ddbu.dk
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Til klubberne
WWW.billardresultater.dk

KUN fjernes såfremt spillerne går videre til næste

Klubinfo:

runde uden kamp.

Her vil I kunne se at mange af spillernes mobil
telefon numre står under kolonnen ”fast-net” og i
nogle tilfælde omvendt.
Via klubbens login går I ind på fanen ”admin” videre
til ”ændre spillerdata”, her trykkes på ”ret” og
spillernes mobil nummer flyttes over i det korrekte
felt.
Det er vigtigt I foretager ændringerne, så DDBU kan

Benyt samtidig lejligheden til at rydde op i jeres
medlemsinformationer og klubinformationer.
Vi har planlagt at igangsætte denne aktivitet medio
januar 2017
Med venlig hilsen
Kind regards
Jan Bemmann
General Sekretær DDBU

komme i gang med den planlagte SMS service.
Ønskes nyhedsbrevet tilsendt, skal spillernes
mailadresse også oplyses.
Kort og godt: Mobil nummer under mobil nummer
feltet og fastnet tlf. nummer under fast-net feltet.
PS. – alle de der har fået bragt det i orden, skal
selvfølgelig se bort fra denne mail
**
BEMÆRK:
I forbindelse med betaling ved tilmelding til
turneringer,
bliver tilmeldingsgebyret IKKE hævet, før
tilmeldingsfristen er udløbet.
Fanen "Tour" er ændret til "Book turnering"
VEDR.: INDIVIDUELLE SKEMAER
Fluebenet øverst på de individuelle skemaer må

Medlemsregistreringen
DIF udsendte den 1.12.2016 de nødvendige
formularer i forbindelse med
medlemsregistreringen for 2016.
Fristen for indberetningen er som sædvanligt 1.
februar.
Har i ikke modtaget papirerne fra DIF kan det
skyldes at i ikke har opdateret jeres informationer i
CFR-registeret.
Bemærk at det koster kr. 500.- i bøde for at
registrere for sent.
Klubkontingentet og Ø-Puljen
I løbet af januar måned oprettes en betalingsside
for indbetaling af kontingent og Ø-pulje på
billardresultater.dk
Vi sender ikke regning idet klubberne skal betale via
kreditkort.
Vi skal nok informere videre når siden er klar.
Med venlig hilsen
Kind regards
Jan Bemmann
General Sekretær DDBU
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NORDIC SNOOKER
CHAMPIONSHIP 2017
REYKJAVIK, ISLAND
18.-21. JANUAR 2017

Nordic Snooker Championship
NSC er et internationalt mesterskab med deltagelse af Sverige, Norge,
Island, Finland og Danmark. Mesterskabet er sanktioneret af Nordic Billard Council, som er et samarbejde mellem alle de nordiske billardorganisationer.

1. plads: 1.000 €
2. plads: 500 €
3.–4. plads: 250 €

Dommere
Det islandske billardforbund har som noget helt særligt indledt et samarbejde med det europæiske billardforbund EBSA, der blandt andet står for
at afvikle det officielle EM. Samarbejdet betyder, at der under det nordiske mesterskab vil være mulighed for at blive uddannet som ’Class 3’dommer, som er internationalt anerkendt. Herigennem vil man blive uddannet i dommerens rolle samt i gældende regler for snooker. Kurset
Skæringsdato
Den 06. december 2016 udtages otte danske spillere til deltagelse i Nor- foregår to dage før, turneringen starter, og man vil efterfølgende skulle
dømme ved turneringen, som vil være en del af eksamen, hvor man bliver
dic Snooker Championship 2017 i Reykjavik, Island.
bedømt af kursuslederen fra EBSA.
Snookerudvalget vil gerne invitere to interesserede til at blive uddannet
Udtagelseskriterier
som Class 3-dommer, så hvis man er interesseret i dette, må man meget
Den forsvarende danske mester udtages først. Derefter udtages der
efter ranglisten. Det vil sige, at de syv øverst placerede vil blive inviteret gerne kontakte snookerudvalget på: snooker@ddbu.dk
Man vil få betalt fly og hotel, og derudover modtager man af det islandske
til at deltage. Hvis en spiller takker nej, inviteres den næste på listen,
indtil de otte er fundet. Spillere, der ligger uden for top-32 på den ordi- forbund en betaling på 20.000 islandske kroner (ca. 160 euro). Ud over
det får man et måltid mad m/vand hver dag, man dømmer.
nære rangliste, udtages dog ikke.
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POOLCUP 2017

Danmarks største
8-ball pool-stævne for skoler,
fritids- og ungdomsklubber
DELTAG I REGIONALE STÆVNER OG LANDSSTÆVNE
Informationer på Facebook:
https://www.facebook.com/poolcup2017/

STÆVNERNE ARRANGERES AF DEN DANSKE BILLARD UNION
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Kegle Tour 2016
Skomagerdrengene dyster om toursejren
Thomas Bræck vinder finale over Isak Einshøj i 4 sæt
efter utrolig mange tætte kampe den første Kegle
Tour nogensinde.

Fra venstre Thomas Bræck, Isak Einshøj, Frank Mundt Jensen og
Torben Mathiesen

En sikker fiasko
Hvordan opnår man bedst en fiasko i en billard
turnering?
Man ændre totalt reglerne på landets største
disciplin, så selv de bedste kommer i bekneb.
Ovenpå det så justeres de lige yderligere flere
gange op til sidste tilmelding.
Man sætter afviklingsdagen til den samme som tour
i Snooker i Esbjerg, Tour i 3-bande i Ålborg, Biathlon
DM i Albertslund og ikke mindst årets største
julefrokost weekend.
Så har man skudt sig selv i benet 3 gange, og selvom
vi kun ledte efter 24 deltagere, så kom der blot 18
tilmeldinger. Skuffende, men trods alt forståeligt
ovenstående taget i betragtning.
Reglerne
Vi tager det helt almindelige danske keglebillard, og
krydre det med nogle tillæg.
• Hvid skal i bande ved hvert stød, dog
ikke ved forbande
• Rammes en hvid bal ikke, så har
modstanderen 3 muligheder, fortsætte fra
hvor de ligger, rød bal i hånd eller udlæg
• Bevidst direkte stød igennem kegler med

rød bal giver modstanderen 3 muligheder,
fortsætte fra hvor de ligger, rød bal i hånd
eller udlæg
• Der spilles sætspil til 200 point
• Der er efterstød, hvis der lukkes i 1
indgang i alle sæt
• Der er efterstød i afgørende sæt uanset
antal indgange (besluttet efter stævnet)
Nogle ganske få ændringer på det i Danmark meget
populære spil, men ændringen for spillerne anså vi
inden turneringen for ganske store, og
forventningerne skuffede ikke.
Hvorfor en Kegle Tour?
Mange husker Gunnar ”Nu” Hansen, som ivrigt
kommentere en keglebillard kamp mellem de
igennem 30 år (1946-76) stridende Søren Søgaard
og Jørgen Koch. Det såkaldte ”Mestermøde”. Jørgen
som spillede ”fint” inde omkring keglerne, og Søren
som spillede mere åbent ude på bordet. En sand
fornøjelse for familien Danmark, og et PR stunt som
vi kunne mærke rundt i alle danske klubber. De
spillede i øvrigt med ca. 60 i snit.
I dag er tiderne ændret. E-sport er blevet det nye,
og selv de helt store sportsgrene som fodbold og
håndbold kan ikke holde på deres unge mennesker,
når de kommer op midt i teenager alderen.
TV stationer ønsker ikke længere at bringe billard i
sendetiden. Markedet er simpelthen ikke stort nok,
og runder man ikke 100.000 serier i en udsendelse,
så kan vi godt glemme det. Nok ikke mindst fordi
keglebillard måske ikke er den mest medrivende
idrætsgren vi kender.
Det er jo lykkedes Snooker i UK at komme på
sendefladen på Eurosport, og det selvom reglerne i
Snooker faktisk er ret så avancerede, og kampe ofte
tager mange timer. Grunden er her, at vi har med
en engelsk sportsstation at gøre, og en meget
udbredt sport i hele UK. Det er nok næppe pga.
danskernes ønske om at se billard. Det ændre ikke
på, at snookeren på Eurosport, med en engageret
Henrik Kaj Hansen på mikrofonen, har givet folk en
hvis interesse tilbage for at kikke forbi de lokale
klubber for at spiller lidt billard. Det er noget
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ethvert billard hjerte glæder sig over, når sporten
igen er på sendefladen.
Dette gælder på ingen måde dansk keglebillard. Vi
er her helt alene i verden, og skal forsøge at lave et
produkt, som er seværdig og tilskuervenligt. Som
keglespiller ved man, at det ser utrolig let og
elegant ud, når en Johnny Hansen triller rundt om
pindende. Men man ved også hvor imponerende
det er, når man først selv har forsøgt sig.
Det er ikke noget vi sådan kan fange
udenforstående med, og derfor er den moderne
keglebillard med alle de små trilleballer ikke
interessant for det brede publikum, desværre.
Unionen fik for år tilbage en bunden opgave, hvor vi
skulle lave en moderne udgave af ”Mestermøde”,
som potentielt kunne blive en TV magnet. Der blev
endog afsat nogle penge, så man kunne lave en
event omkring dette, og f.eks. lade top 4 på den
danske rangliste mødes i en DM revanche.
Det kunne være sjovt, og spændende at arrangere,
men jeg er også overbevist om, at det vil være
billard for billardfolket, og ikke for familien
Danmark.
Vi havde derfor en snak omkring hvordan man
kunne gøre keglebillard mere seer venligt. Hurtige
sæt, og mere aktion. Altså en variant af den version
vi kender i dag, og alle elsker.
Trange vilkår
Ideen kom først på banen efter valget til årsmødet i
juni måned. Det var med andre ord længe efter at
datoplanen var godkendt og udsendt. Vi stod derfor
og skulle finde plads til et stævne gerne med plads
til 24 deltagere midt i sæsonen. Så med en hurtig
beslutning i August blev den 3-4. December valgt. Vi
satsede på 24 deltagere, som skulle være
topspillere eller tidligere topspillere. Fordelt på 8
puljer af 3 mand, så man ikke blot lige fik 1 kamp og
et bad, men minimum 2 kampe. Der er kun 1 klub i
kongeriget med 8 kegleborde, så Kolding blev
spurgt og indvilligede efter lidt bøvl med flytninger
af egne turneringer.
Stævneåbning
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Vi var alle spændt på at komme i gang med
stævnet! Der var penge på spil, og alle have betalt
300kr for at deltage. Men vi startede lige med at
gennemgå alle reglerne, da der havde været en del
tråde på facebook omkring forskellige scenarier.
Reglerne var herfor blevet lidt justeret til undervejs,
og alle var måske ikke helt med på alle detaljer. De
overordnede linjer var dog helt på plads. Hvid bal
skal i bande, hvilket er en kæmpe ændring for alle
elite-/mesterrække spillere.
Vi gennemgik også et par specielle situation, hvor
man kunne forestille sig at spille defensivt. Men
undervejs i stævnet måtte vi sande, at spillet ikke
rigtig ligger op til defensivt tilgang, så vi måske ikke
havde behøvet at lave 2 helt specielle regler (se
tidligere) for at imødegå dette.
De 18 spillere blev fordelt i 6 puljer, hvor de 2 første
går videre til knockout kampene. Den oversiddende
spiller skulle så rejse pinde, mens de andre 2
spillede. Det er jo ikke normal standard, men det
blev modtaget uden problemer. Det er normalt ikke
et problem at skaffe 6 dommere, men netop i
december er det en udfordring.
Spillerne blev fordelt ved ren lodtrækning. Dette
gav naturligvis en del nervøsitet under
lodtrækningen. Tilfældighederne ville naturligvis, at
vi fik en kanonpulje med Rune Kampe, Kasper
Kristoffersen og Thomas Bræck. 3 af de før stævnet
udnævnte favoritter. Kasper måtte nøjes med 2
kampe og et bad. Det blev dog ”kun” til en tur i
byen med kæresten i stedet.

Farlige Frank og Torben Mathiesen i gang med semifinalen,
søndag kl. 10:00
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Der blev spillet noget ”sjov” billard. Det er måske
det bedste udtryk, når man er på dybt vand. Alle
havde deres problemer, og jo højere årssnit des
værre var omstillingen. Dette kunne tydeligt ses på
snittene der blev spillet med. Elite spillerne lå alle
mellem 35-50 i snit med undtagelse af Thomas
Bræck, som var oppe på 66.66 efter puljekampene.
Noget uvant for spillere der normalt spiller med 150 i
snit. Forventningen til egne præstationer blev hurtigt
smadret, og alle var lidt i samme båd.

Den enlige kvinde ved stævnet, Susanne
Vennersdorf, havde et tilmeldt gennemsnit med
20,19 i årssnit. Det var langt mindre end de bedste
på over 150 i årssnit. Men når reglerne så er nogle
andre, og man spiller i sæt til 200, så kan mange alle
være med på lige fod. Det lykkedes næsten Susanne
at gå videre fra puljen efter 2 nederlag på 2-1 i sæt.
Skomagerspillerene dominere
Skomagerspillerne havde også fundet vejen til
Kolding. Lars Olsen, Rune Kampe og Isak Einshøj er
alle kendte fra skomager verdenen, hvor de har vist
deres evner ved at have vundet store skomager
turneringer. Men også Brian K Nielsen og Thomas
Bræck spiller ofte skomager, men har alm.
keglebillard som primær disciplin. Denne alsidighed
en skomagerspiller har ser ud til at være en god
cocktail i denne variant. De rammer fantastisk ude
på bordet, og med et velfungerende tempo, så kan
de også placere ballerne godt til næste stød. De gik
alle videre til knockout runderne, og 3 af dem
endog i top 4 af alle 18 spillere. Det skal dog
bemærkes, at alle ovenstående jo har en fortid fra
almindelig keglebillard, så de ved godt hvordan man
spiller ”fortsat”.
Afgørelsen
Reglerne og manglende træning med disse gjorde,
at langt de fleste kampe var helt åbne. Blot 1 spiller
vandt 4-0 i sæt i puljekampene, og dermed var alle
18 spillere rigtig godt med i alle kampene. Det gav
en højspændt og fed stemning, hvor der ikke var
plads til fejl. Alligevel spillede alle med et smil på
læberne selvom det til tider er utroligt frustrerende,
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når omstillingen er for stor.
Thomas Bræck vidste hele weekenden, at han lige
var et skridt foran de andre spillere. Kvartfinalen var
turneringens bedste kamp, hvor Thomas vinder 2-1
imod Kent Erichsen. Thomas benytter blot 4
indgange i alt, imod 3 indgang til Kent. Ikke det
sjoveste at tabe en 3 sæts kamp i 3 indgange, men
fair når man møder sin overmand. Denne kamp var
dog undtagelsen, og de fleste sæt blev afgjort i 3
eller 4 indgange i knockout kampene. Trenden var
klart, at spillerne blev bedre og bedre i løbet af
stævnet.
Semifinalerne stod imellem Torben Mathiesen imod
Isak Einshøj, og Thomas Bræck imod Frank Mundt
Jensen. Torben spillede et rigtig flot første sæt, og
mange troede at han skulle løbe med finalepladsen.
Men et par store kiks, og en Isak som kom i gang, og
pludselig var en sejr på 4-1 til Isak en kendsgerning.
Helt fortjent ud fra spillet der blev vist i semifinalen.
Frank var lidt en outsider imod en meget
velspillende Bræck. Thomas fandt ikke helt
melodien i semifinalen, og Frank havde chancerne
til at overraske. Det lykkedes ikke helt, og det blev
derfor en 3-1 sejr til Thomas Bræck, som dermed
stod i finalen imod Isak Einshøj.
Finalen
Så var der langt i ovnen til en spændende
stævneafslutning. Thomas som var helt ubesejret,
og Isak med et enkelt nederlag i puljen, så begge
stærkt spillende ud. Så det var helt åben, men en
lille favorit må Thomas siges at være, da hans totale
stævnesnit var væsentlig højere end Isak’s. Men det
er ikke altid afgørende i sætspil!

Som listen afsløre, så starter Isak med at tage første
sæt, men så tager Thomas revanche i de næste 2
sæt. Det er helt åbent i 4. sæt, hvor Isak meldte sit
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første defensive stød op, som dog kiksede og gav
Thomas en udmærket lukkebal. Helt fair af Isak i
situationen i øvrigt, og intet usportsligt i det da vi
har lavet reglerne, så der skal være plads til
offensivt såvel som defensivt spil.
Stort tillykke til Thomas Bræck, som hermed tager
Tour sejren og førstepræmien. Mon ikke konen
Heidi får en ekstra god julegave i år?
Samlet stævnesnit blev i øvrigt knap 40.
Fiaskoen som blev en succes
Vi lavede løbende evaluering med spillerne. Hvad
fungerende, og hvad fungerede ikke!
Jeg må sige, at hele touren er blevet utrolig godt
modtaget. Spillerne har rost reglerne, som værende
interessante, motiverende og inspirerende. Men
også meget koncentrationskrævende. Man kunne
virkelig mærke en forskel fra alm. fortsat, hvor man
har en del små transport stød videre til næste
direkte. Dem ser vi ikke mange af i denne variant,
og dette gør at varianten er langt mere spændende
for både spillere og publikum, da hvert stød er fyldt
med risicis og selvfølgelig bander. Så giver sætspil jo
altid lidt til spændingen, når alle deltagere
potentielt kan lave 200 i én indgang.
Så der var bestemt god stemning ved banketten
lørdag aften, hvor der flittigt blev snakket om
variantens eventuelle fremtid.
Kegle Tour 2017
Jeg fik mange opfordringer på, at vi indfører touren
med de nuværende regler som et fast punkt på
datoplanen. Det er selvfølgelig stærkt motiverende,
når samtlige spillerne giver udtryk for at de har haft
en god oplevelse.
Turneringen bliver aldrig en afløser for alm.
keglebillard, men det kan være et godt supplement
udenfor den ellers travle elitespillers sæson. Men
kunne en finale i touren have potentiale til at være
en TV magnet i form af et ”Mestermøde”? Det er i
hvert fald mere TV venligt, og konceptet ser ud til at
holde, men ingen ved på nuværende om det er nok.
Det er blevet godkendt af forretningsudvalget, at vi
gentager et lignende stævne i 2017. Så hvis
konceptet er tiltalende, så book den sidste weekend
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i august måned 2017. Datoplanen er endnu ikke klar
for 2017, men jeg håber på at kunne få den weekend
Venlig hilsen
Kent Rifbjerg Erichsen
Eliteudvalgsformand
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Fra klubberne
Kære billardvenner!
Asaa Billardklub er blevet tildelt DM-finalestævnet i
keglebillard 2017. Vi glæder os til opgaven og er i
fuld gang med forberedelserne.
Vi får brug for mange dommere over de tre dage, så
hvis du er interesseret i at være dommer, må du
meget gerne kontakte Søren Sørensen på tlf.
50435220 eller Lars Christensen på 20250695.
Du kan også skrive på mail
janesoeren@hotmail.com eller lars@engholm.dk.
Vi afholder dommerinstruktion ca. 3 uger før
mesterskabet for dem, som ønsker det.
Hvis du dømmer tre kampe eller flere, er der gratis
deltagelse ved banketten lørdag aften.
DM 2017 afvikles i dagene 7.-9. april.
Vi håber på stor opbakning og glæder os til at høre
fra dig.
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Nyt fra DDBU: Arrangører af Danske mesterskaber
Sæson 2016-2017

14.-15. jan 2017

DM 3-bande indiv. herrer

Vejle

18.-19. febr. 2017

Cadre 71/2

KBK/BNV

11.-12. marts 2017

DM 3-bande indiv. Kvinder

BK Fluen

11.-12. marts 2017

DM 1-bande carambole

Sakskøbing BK

18.-19. marts 2017

DM 3-bande Billard Søgaard liga slutspil

Vinder af grundspillet

25.-26. marts 2017

DM 5-kegle

Ikast

25.-26. marts 2017

DM Fri carambole

KBK/BNV

01.-02. april 2017

DM keglebillard Billard Søgaard liga slutspil

Vinder af grundspillet

7.-9 . april 2017

DM keglebillard indiv. herrer og kvinder

Asaa BK

12.-13. maj 2017

DM 2-mands hold 5-kegle

02.-03. juni 2018

DM juniorer kegler, 3-bande, 5-kegle

Ansøgning om et DM arrangement sendes til Hanne Rasmussen hanne@ddbu.dk

Sakskøbing
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Planlagte møder og aktiviteter i 2016
Måned

Dato

Aktivitet

Sted

Januar

8

Ungdomscup snooker

Frederiksberg

14

JuniorPool Serie

Osted

14-15

DM 3-bande indiv. herrer

Vejle

13

Billardens Dag

Hele landet

22

Bestyrelsesmøde DDBU

Brøndby

Februar
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DDBU's sekretariat
Åbningstider: Mandag til torsdag:
Fredag:

DDBU's bestyrelse
8.00 - 15.30
8.00 - 15.00

Medarbejdere:
Jan Bemmann
Generalsekretær og ansvarlig for den
daglige administration
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
Hanne Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig
for turneringsadministrationen Vest.
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

FORMAND
Flemming Busk Knudsen
Telefon: +45 20894680
E-mail: fbk@ddbu.dk
NÆSTFORMAND
Michael B. Nielsen
Telefon: +45 40 81 18 51
E-mail: michael_b@nielsen.mail.dk
ELITEUDVALGSFORMAND

Kent Erichsen
Telefon: 21475455
E-mail: elite@ddbu.dk
TURNERINGSUDVALGSFORMAND
Jan Mortensen
Telefon: +45 40954246
E-mail: jm@ddbu.dk
KASSERER
Niels Chr. Kjær
Telefon: +45 99555100
E-mail: nck@ddbu.dk
FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET

Paul Alring
Telefon: +45 31 27 22 75
E-mail: alring@ddbu.dk
MEDLEM AF BESTYRELSEN
Tina Hjort Hansen
Telefon:
E-mail: trille.hjort@hotmail.com
BESTYRELSESMEDLEM SNOOKER
Per Micki Christensen
E-Mail: snooker@ddbu.dk
BESTYRELSESMEDLEM POOL

Jakob Lyng
E-Mail: ddbupool@gmail.com

