Nyhedsbrev 2022-1
Velkommen til 2022 og et hjerteligt og varmt “Godt Nytår” skal hermed lyde til alle landets billardklubber
og medlemmer fra Den Danske Billard Unions bestyrelse og personale!
2021 har ligesom 2020 været et år med stor uforudsigelighed og desværre igen budt på store udfordringer
for billardsporten og klubberne. Det ændrer ikke på hverken turneringsplanlægningen eller de mange andre
events vi ønsker at gennemføre i løbet af året. Her kommer et udpluk af, hvad der venter forude.
HUSK AT INDBERETTE DIN KLUBS MEDLEMSTAL TIL CFR REGISTERET WWW.MEDLEMSTAL.DK SENEST 31. JANUAR

DIALOGMØDER
I de næste måneder gennemfører DDBU dialogmøder i hele landet, hvor formanden, en af næstformændene,
turneringslederen samt turneringskoordinatoren stiller op til debat om netop de emner I som klubber ønsker at
debattere. Samtidig vil der være fokus på, hvordan vi sammen kan forhindre afvikling af lukningstruede klubber og i
stedet vende det til udvikling og fremskridt for billardsporten.
Der vil blive præsenteret en række spændende og innovative tiltag som kan være med til at sikre din klubs fremtid.
Nærmere information i de kommende uger.

DDBU BESØGER ALLE LANDETS KLUBBER I LØBET AF DE NÆSTE 3 ÅR
Både flere dialogmøder, som før nævnt, men også direkte besøg i samtlige landets klubber står på DDBU´s ledelses
ønskeseddel de næste 3 år. Det er vigtigt, at vi får en bred indsigt i også din klubs situation, udfordringer, planer for
fremtiden og ikke mindst lytter til jeres vigtige erfaringer, viden og idéer så vi kan få samlet en uvurderlig database af
fakta og idéer til at udvikle billardsporten med.
Visionsplanen for udviklingen af billardsporten i Danmark: “DDBU mod nye tider – 2025", som blev enstemmigt vedtaget
på årsmødet i Vissenbjerg i 2020, skal hele tiden finjusteres og opdateres, så vi kan nå det ambitiøse mål at gøre billard
til folkesport i Danmark. Det er dét DDBU blandt meget andet gør ved at besøge jer derude , som har fingeren på pulsen,
så vi sammen skaber rammerne for fremtidens billardsport i Danmark.

SKOMAR CHAMP 2021 OG 2022
Som de fleste nok har bemærket, måtte DDBU for andet år i træk på grund af Coronasituationen udskyde finalen i
Danmarks største Skomarturnering, som skulle have været afviklet på Damhuskroen i København d.27.-28. december
med 2 x 5 timers live udsendelse på TV-2 Sport. Finalen bliver gennemført snarest muligt!
Kvalifikationsturneringen i november blev planmæssigt gennemført og var en stor succes med 180 deltagere, hvor 16
spillere efter 5 dages dyst på 6 super gode Søren Søgaard ½ match Keglebillardborde, kunne kvalificere sig til finalen.
Samtidig begynder planlægningen af dette års Skomar Champ 2022, hvor der bliver tilført endnu en dimension til det i
forvejen stort anlagte event, hvor billardklubber og øvrige spillesteder bliver inviteret til at deltage i en turnering,
hvorfra de bedste 160 spillere kvalificerer sig til kvalifikationsturneringen i november, hvor der ligesom sidste år skal
findes 16 finalister til finalestævnet mellem jul og nytår.
Disse turneringer er alle led i DDBU´s proces med at indlemme Skomar sporten i unionen og generelt opnå langt mere
opmærksomhed og bevågenhed omkring billardsporten i Danmark. TV-2 Sport er, efter den store succes tilbage i 2019
med VM i 3-Bande Carambole i Randers, ivrige efter at hjælpe os med dette store projekt.
Via dette link kan du se mere end 11 timers livestreaming fra finaledagen i kvalifikationsturneringen d.14. nov.
https://www.youtube.com/watch?v=gCLQkVe6gkk&t=8352s

DDBU ARRANGERER I SAMARBEJDE MED SPORT EVENT DENMARK OG
RANDERS KOMMUNE EUROPAMESTERSKABET I 5-KEGLER 4.-7. AUGUST I RANDERS

Den regerende europamester i 5-Kegler Andrea Quarta, Italien

Ridehuset på “Værket” i Randers er endnu engang rammen om et stort billardevent – denne gang Europamesterskabet i
5-Kegler individuelt. 48 spillere fra hele Europa – deriblandt den italienske verdenselite og den danske elite - kæmper
om guldet og æren i perfekte rammer.
Danmark stiller med 5 topspillere, som skal gøre de stærke italienere rangen stridig. Der vil være ca. 14 europæiske
lande repræsenteret. Det er realistisk at forvente en dansk medalje!
Der vil alle dage være gratis adgang for publikum, så der bliver en unik mulighed for både at følge de danske stjerner
samt opleve nogle af verdens bedste 5-Kegler spillere udfolde deres ekvilibristiske evner.

JAKOB LYNG STOPPER SOM TURNERINGSKOORDINATOR FOR POOL
Efter 30 år i pool sporten både som spiller, politiker og ansat siger Jakob nu farvel og tak. Jakob har igennem flere
perioder siddet i DDBU´s bestyrelse som ansvarlig for pool og igennem de sidste mange år været ansat af DDBU til at
varetage turneringskoordinationen.
Uden Jakob er det historisk set svært at forestille sig, at den organiserede pool sport ville have overlevet i DDBU. Jakob
har gjort et enestående stykke arbejde for at holde sammen på miljøet samtidig med løbende at skulle tage mange
beslutninger, som ikke alle bifaldt – men som var nødvendige for sporten og dens udvikling.
Jakobs store viden om sporten har gjort ham til et stærkt aktiv for DDBU igennem årene og har blandt andet betydet, at
DDBU også overfor de internationale paraplyorganisationer EPBF og PBA har haft en stærk stemme.
DDBU takker Jakob for det enorme arbejde igennem 30 år og ønsker ham alt godt for fremtiden og håber, at han vil
kigge forbi i ny og næ, når der spilles pool turneringer rundt omkring i landet.

KORT NYT - DET ARBEJDER VI PÅ LIGE NU:
•
•
•
•

DDBU præsenterer snart en ny Træner- og Instruktøruddannelse som har manglet de senere år
Der arbejdes på et nyt kommunikationskoncept for både intern og ekstern kommunikation for at forbedre
kvaliteten af informationer og publikationer fra DDBU
DDBU er en del af det stort anlagte “DIF DM Ugen” i uge 25, hvor vi deltager med flere discipliner
DDBU ønsker at lancere et eksklusivt og højkvalitativt billard magasin i både en trykt og en digital udgave.
Magasinet skal udover at være en generel reklame for billardsporten, være et moderne og trendy magasin fyldt
med spændende reportager, fede billeder og baggrundshistorier om sporten og menneskene bag. Det vil således
ikke blive et magasin med resultatformidling - men større stævner og events vil få plads til præsentation. Planen
er 2-6 årlige udgivelser og skal sælges via abonnement og i kiosker/supermarkeder m.v.

DDBU søger til dette formål en ildsjæl med stor og alsidig erfaring i billardsporten som vil agere redaktør. Han/hun
skal kunne skrive de gode historier og være med til – sammen med DDBU´s konsulent - at skaffe reklamer og
sponsorer til projektet. Interesseret? Skriv til Torsten på formand@ddbu.dk eller ring 5380 1133

