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Billardens Dag
15. februar 2016
Følgende klubber har arrangementer:
Års BK

Åbent Hus

Næstved BK

Åbent Hus

Tårs BK

Åbent Hus

Søndersø BK

Åbent Hus

Skagen BK

Åbent Hus

Billard Øst

Åbent Hus + Master Class

Ejby BK

Åbent Hus

Sydfyns BK

Åbent Hus

Nr. Snede BK

Åbent Hus + Opvisningskamp

BK Frem

Åbent Hus

De mange arrangementer dækker over mange forskellige tiltag.
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Nyt fra DDBU: UMB Generalforsamling – Cairo d.16. januar 2016.
Egypteren Farouk Barki ny UMB præsident.
UMB mødet blev afviklet på Mena House Hotel i Cairo,
og DDBU var repræsenteret af Michael B. Nielsen og
Flemming Busk Knudsen.

Det gjorde de ikke.
Det fortæller lidt om den politiske virkelighed i UMB, at
de ikke gjorde det, og at Barki kunne blive valgt med 240
stemmer på UMB mødet, samt at Fernando Requena
også blev genvalgt.

Der skulle vælges en ny præsident på mødet, da den

Sidstnævnte med færre stemmer og med klart mindre

tidligere præsident - belgieren Jean Claude Dupont - blev

tillid fra forsamlingen.

tvunget til at træde tilbage i forbindelse med det store
EM stævne i Brandenburg i maj 2015.
Den nye præsident skulle vælges for en 2 årig periode,
og to kandidater var opstillet.
Begge medlemmer af UMB bestyrelsen – egypteren
Farouk Barki og danskeren Torsten Danielsson.
Til UMB mødet var fremmødt 18 forbund og 4
konfederationer.
Det var ikke mange, og flere blev sikkert væk pga.
bekymring over sikkerhedsforholdene i Egypten og i
Cairo.
Der var 260 stemmer i spil ved præsident valget, og
Farouk Barki fik 240 stemmer, Torsten Danielsson fik 15
stemmer og 5 stemmer var blanke.
En klar valgsejr til Barki.
DDBU stemte på Torsten Danielsson.
Den nye præsident har været en fremragende
sportsdirektør, og han har udfyldt den rolle fint.

Men det fortæller også, at alternativet til ”institutionen
inden for institutionen” ikke p.t. er stærk nok og ikke er
tydeligt nok.
Samt fortæller, at alternativet ikke er godt nok
organiseret.
Kun 3 forbund turde/ville på mødet udtale sig kritisk fra
talerstolen til UMB bestyrelsen og stille kritiske
spørgsmål.
Danmark, Norge og Tyskland.
Analytisk har jeg selv og andre draget flere konklusioner
fra UMB Generalforsamlingen i Cairo.
Det bringer vi med i både CEB og UMB regi de
kommende år, og det handler vi på i rette
sammenhænge.
På UMB mødet blev det besluttet, at man kan sidde i
UMB Board i 3 perioder fremover.
Altså max. 12 år.
Man ophævede ligeledes den tidligere aldersgrænse på
70 år.
Begge forhold gældende fra den netop afviklede GA.

Men, men – efter DDBUs opfattelse skulle han og
vicepræsidenten Fernando Requena have trukket sig fra
deres poster i UMB oven på ”Dupont sagen”, og de
skulle have taget et kollektivt medansvar og draget en
personlig konsekvens af farcen og den ringe
ledelsessituation i UMB.

Med venlig hilsen
Flemming Busk Knudsen
Formand for Den Danske Billard Union
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Nyt fra DDBU:

DM Finale 3 Bande Elite:
3 - Bande afvikles DM den første eller anden weekend i
januar måned således at udtagelsen til VM for 2mandshold og EM i Brandenburg foretages på basis af
dette DM.

DDBU vært for VM i 3-bande carambole I 2019
I forbindelse med det netop afviklede UMB møde i Cairo,
blev det besluttet på det sportslige område, at Danmark
er tildelt værtskabet for VM i 3-bande carambole I 2019.
Det er vi selvfølgelig glade for i DDBU, da vi har arbejdet
på i unionen, at få dette VM til dansk jord igen.

3-Bande Tours:

Senest vi var værter var i 2002, hvor Randers lagde by til

Vi har oplevet afbud til 3 - Bande tours efter at
turneringen er udskrevet. Tilmelding er bindende så man
mister tilmeldingsgebyret ved afbud efter at turneringen
er udskrevet. Vi skal etablere et betalingssystem via
nettet som vi har på Snooker Tours dette vil være
gældende fra den nye sæson.

og vellykket VM stævne.

Næstformand / Elite udvalgsformand v/ Michael B
Nielsen

Det bliver en stor opgave for DDBU, at arrangere et flot
Den opgave er jeg sikker på vi vil løse.
DDBU arbejder strategisk med en øget international
profilering i de kommende år.
Det er dels en del af DDBU Strategiplanen, og det er en
del af de visioner for dansk billards fremtid, som jeg
lagde frem ved min tiltræden som formand.
Her i 2016 er DDBU vært for NM i Snooker og NM i 3bande, og vi har EM i Fri Carambole U 21.
Vi har internationalt stævne i 5-kegler i Ikast til august,
og efter planen Denmark Masters i Snooker i efteråret
2016.
Der laves diverse events i 2016, som synliggør og
profilere dansk billard.
Tak til ildsjælene og tak til de gode kræfter ude i vores
klubber, som medvirker til dette.
2016 bliver et godt år for afsættet af øget international
profilering.
Der kommer også til at ske ting og sager i 2017 og 2018.
Mere om det i løbet af året.
Jeg håber, at vores planer og vores offensive strategi
værdsættes i den danske billardramme.
Med venlig hilsen
Flemming Busk Knudsen
Formand for DDBU
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Nyt fra klubberne:

Danmarks STØRSTE
billardstævne
Nordjyske Bank Cup 2016
Kristi Himmelfartsferien
Den 5.-7. maj 2016
Max. 96 deltagere

NORDJYSKE BANK CUP
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Nyt fra klubberne
Vejle BK går live.

Vinderen af kampen sikre sig med stor sandsynlig 1.
pladsen i grundspillet, og den ene af 2 europacup

VBK er hoppet med på vognen med streaming af kampe

pladser, og fordel i slutspillet, ved at skulle møde nr 4 i

via internettet. Der er blevet opsat 2 stk kameraer, så

grundspillet. Så der er lagt op til en topkamp med meget

der kan streames på 2 carambole borde.

på spil.

Stor tak til Kent fra BK Frem for hans indsats, og hjælp

Trods kampens betydning, så synes Kurt Andersen fra

med at få det til at virke.

Varde BK, at det var vigtigere at kampen kunne streame
live, for at promovere 3 bande carambole og dansk

Det fejre VBK med, at streame fra den største hold

billard, både indenlands som udenlands, og med

kamp, der nogensinde er blevet spillet på jysk grund.

forhåbning om, at der vil kommer masser af tilskuer til

Kampen mellem Varde BK og BK Grøndal.

kampen i VBK's lokaler.

(Der vil blive lavet test streaming fra 5 kegle tour den 30
januar og elitedivisionen den 6 og 7 februar)

Line-up
Michael Nilsson - Dion Nelin

Kampen spilles lørdag den 27 februar kl 13.00. Link til

Jacob Haack-Sørensen - Tonny Carlsen

kampen kan findes på www.ddbu.dk

Thomas Andersen - Brian Knudsen
Erling Sjørup - Lars Dunch

Begge hold stiller op i stærkeste opstilling. Dvs 8 spillere
fra top 10 på ranglisten i Søren Søgaard ligaen pr 10.
Januar.
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Nyt fra DDBU: Kurser

Billardkraftcenter Sakskøbing indbyder til følgende kurser

Begynderinstruktion

Er du ny billardspiller. Har du et snit mellem 0-5. Så er tilbuddet her
Fredag den 29. januar kl. 17.00 - 20.00 i Sakskøbing BK’s lokaler
Instruktører: DDBU instruktører
Pris: 100,- kr. Betales ved ankomst

Instruktion for let øvede. Snit 5-10

Hvad skal jeg træne ? Hvordan bliver jeg dygtigere?
Træningstilrettelæggelse. Træningsøvelser. Pindespil. Stødteknik
Tirsdag den 12. februar kl. 17.00– 20.00 i Sakskøbing BK’s lokaler
Instruktører: DDBU instruktører
Pris: 100,- kr. Betales ved ankomst

Instruktion i 5-kegler

En introduktion til 5-kegler

Hvad skal jeg træne ? Hvordan bliver jeg dygtigere?
Fredag den 26. februar kl. 17.00 -20.00 i Sakskøbing BK’s lokaler
Instruktører: Rene L. Andersen , BK Højen
Pris: 100,- kr. Betales ved ankomst

Instruktion i fri carambole
Den danske mester Anders Henriksen kommer og deler ud af sin viden.
Giver tips til træning m.m.
Fredag den 11. marts kl. 17.00-20.00 i Sakskøbing BK’s lokaler
Pris: 100,- kr. Betales ved ankomst
Tilmelding til kurserne skal ske til:
Torben Pedersen på e-mail: torben.p@mail.tele.dk

Tilmeldingfrist til kurserne er 8 dage før kursusdato
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Nyt fra DDBU: DM i Keglebillard

DM i KEGLEBILLARD
• KVINDER & MÆND •

VIBORG 2016
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Fredag den 8. april kl. 10.00 – 23.00
Lørdag den 9. april kl. 9.30 – 18.00
Søndag den 10. april kl. 10.00 – 16.00

Do
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h

Susanne M. Vennersdorf,
Viborg Billard Club,
har siden 1990 vundet
DM i keglebillard for kvinder 12 gange.

Viborg Billard Club • Håndværkervej 12 • 8800 Viborg • www.dmikeglebillard.dk

org

Vib
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Søvnløse nætter v/Ove H. Jensen
Søvnløse nætter
Af en eller anden grund har jeg sovet dårligt de sidste
nætter. Tankerne er myldret frem, men standset ved
billard.
Måske hvis jeg får det hele skrevet ned kommer søvnen?
Selvom jeg synes jeg husker bedre og bedre, hvad der er
sket, tager jeg forbehold for årstal og navne.
Udvikling eller afvikling?
Min sportslige karriere har aldrig bragt mig store
triumfer eller rekorder, men på andre områder har jeg
måske rekorder. Min historik må på det punkt
bedømmes af andre.
Randers
Jeg begyndte at spille billard i 1962 eller 1963 i Randers
BK og kom forholdsvis hurtigt i bestyrelsen med Carl Åge
Olesen som formand. Sammen deltog vi i DDBU´s
årsmøder, der dengang varede 2 dage og med et
temmelig hektisk natteliv!
Århus
I 1969 flyttede jeg til Århus og blev meldt ind i ABC. Jeg
blev hurtigt revisor og skulle revidere kassereren Palles
regnskaber. Palle havde opgivet et matematisk studium
på universitetet ikke på grund af manglende evner –
tværtimod – men psyken slog ikke til. Han var en
blændende skakspiller, der havde vundet over
stormesteren Larsen. Når jeg ville kontrollere
kontantbeholdningen tog han sin egen pung frem og
viste mig, et der var rigeligt med penge. Det lykkedes
mig aldrig at få ham til at have en separat klubkasse.
Jeg blev senere formand for klubben, der havde en
turbulent periode med flytning fra Paradisgade til
Åboulevarden og senere til Nørre Allé.
Mens vi var på Åboulevarden fik jeg ideen til en
pensionistbillardklub. Bordene blev stort set ikke brugt
om dagen, hvor mange var på arbejde, så det var oplagt
at pensionister kunne bruge dem i dagtimerne. En
annonce i avisen om et orienterende møde for
pensionister gav et fint fremmøde, og Klaus Skærlund

blev primus motor i det videre arbejde frem til
dannelsen af en klub.
På Nørre Allé havde vi stor succes med interessegrupper.
En aktivitet, der vel kan sammenlignes med vore dages
SFO. Unge kunne efter skoletid komme og få instruktion
og spille billard nogle timer om eftermiddagen.
Kommunen betalte en beskeden løn til instruktørerne og
betalte bordleje – og nogle klubkøer..
Klubbens grand old man Viggo Lund Pallesen og jeg
kørte med stor glæde for os selv og de unge
interessegrupperne i flere år. Jeg udarbejdede et
træningsprogram med nogle øvelser, der senere blev
brugt som udgangspunkt – sådan ser det i hvert fald ud –
for de øvelser, man skal lave for at få DDBU’s bronzesølv- og guldnåle. Jeg tror ikke det var/er nogen stor
succes med disse nåle, hvilket er en skam.
Øvelserne var gode. De blev starten på vor første
verdensmester Erling Sjørup’s karriere.
Der kom nye bestyrelser og formænd i ABC og jeg blev
igen revisor og fulgte med frustration og senere
resignation ABC kollaps – en stor klub var væk!
Gadbjerg
I år 2000 flyttede jeg til Gadbjerg, der ligger få kilometer
fra Jelling og Givskud.
Byen er ikke stor ca. 1200 mennesker, så jeg var ikke
særlig optimistisk, da jeg begyndte at omtale
mulighederne for en billardklub til mit netværk.
Når ægter jyder vil noget, så er de fantastiske iderige og
”kræmmere”. Vi fik mulighed for at bruge et meget fint
lokale med køkken i en tidligere industriejendom. Vi
havde ingen startkapital men udlejer købte 2 kegleborde
til os. Med frivillig arbejdskraft fik vi malet, installeret
den nødvendige el-installation og syet gardiner.
Huslejen var ikke fast, men var på 100 kr. pr. medlem pr.
måned + vedligeholdelse af fortov og et mindre
græsareal. Det sidste klarede vi nemt. Vi lavede en
åbning til genboens mark, hvor han havde nogle får
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Søvnløse nætter v/Ove H. Jensen
gående som så også kunne afgræsse vort græsareal.
Jeg fungerede som formand og træner og vort oldboys
hold klarede sig hæderligt.
I dag er klubben lukket, da lokalerne blev solgt til andet
formål. Jeg ved, at mindst et medlem blev så glad for
sporten, at han nu spiller i Givskud BK.
Århus
I 2007 flytter jeg tilbage til Århus og melder mig ind i BK
Fluen, men melder mig ud efter et par år.
Nogle udbrydere fra Bispehavens BK (jeg tror den stadig
hed sådan) startede Viby BK som en total røg- og
alkoholfri billard klub. Jeg meldte mig ind og blev hurtigt
formand.
Det viste sig desværre ret hurtigt, at klubbens
eksistensgrundlag manglede og en konkurs var
uundgåelig.
Jeg gik på efterløn i 2009 og meldte mig ind i Aarhus
Pensionist Billard Klub (APBC). Jeg har ikke undersøgt
det, men det kunne være den klub jeg var initiativtager
til på Åboulevarden!
Jeg trives her. Jeg har besluttet, at det skal være slut
med klubbestyrelsesarbejde. Desværre lod jeg mig
presse til at sige ja til en bestyrelsespost, men efter 1.
bestyrelsesmøde trak jeg mig og lod suppleanten
komme til – pinligt!! Man skal have hjertet med, når
man påtager sig et tillidsarbejde. Det gavner ingen at
have et bestyrelsesmedlem uden lyst og energi.
Jeg har sagt ja til at deltage i ad hoc opgaver og er med i
et fælles udviklingsprojekt mellem BK Fluen og APBC
ledet af Niels Nüchel, som gør et fremragende arbejde.
Min største skuffelse er, at klubben ikke er medlem af
DDBU. Jeg har presset voldsomt på overfor den tidlige
bestyrelse uden held, så jeg fremlagde et forslag på
generalforsamlingen om indmeldelse i DDBU. Holdt en
fremragende tale, men blev nedstemt med 33 stemmer
mod 1.

Nu håber jeg, at succes med udviklingsprojektet og pres
fra Nüchel og mig kan få klubben meldt ind i DDBU.
DDBU
Viggo Lund Pallesen var ungdomskonsulent i DDBU. Da
han døde (det må have været i begyndelsen af 80 erne)
blev jeg valgt ind på posten.
Den største opgave var at tilrettelægge DM for ungdom.
Fra hver lokalunion blev tilmeldt de lokale vindere og
toere for både drenge og piger i alle snitklasser. Så gik
arbejdet i gang med at lave puljeskemaer og hvad der
ellers kræves af forarbejde for et mega stævne, hvor alle
mødtes over en weekend. Jeg fungerede også som
stævneleder og skulle have styr på alle resultater og
kampprogram.
Det var nu en dejlig ungdom og jeg mindes gode stævner
i Slagelse, Rødovre og Randers.
Da jeg sluttede som ungdomskonsulent blev jeg i 1986
valgt som formand for Amatør- og ordensudvalget (i dag
kun Ordensudvalgte). Der var jævnligt sager til
behandling. Nogle af vore afgørelser blev anket til DIF´s
Ordensudvalg, der til vores tilfredshed alle gange
stadfæstede vores afgørelser.
Fra midten af 60’erne til 2009 har jeg deltaget i alle
DDBU´s årsmøder tror jeg (jeg vil nu ikke vædde om det).
I begyndelsen foregik årsmøderne over 2 dage. Der var
meget stor aktivitet på møderne (og for nogens
vedkommende også om natten). Man drøftede
ændringer til love og reglementer, og mange havde en
mening om alting – især turneringsreglementet.
Jeg husker, et møde i Ålborg, hvor man bl.a. skulle
vedtage beklædningsreglement. KBK’s store oratoriske
begavelse Wilfred Hansen havde et typisk og morsomt
indslag om punktet ”sko”. Det var ikke nok at skrive sko,
sagde han, så kunne man jo komme i sutsko, tennissko,
hjemmesko, sivsko, snesko, træsko – så værsgo at finde
en bedre formulering.
I ABC (Århus) var der også en oratorisk stormester Viggo
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Søvnløse nætter v/Ove H. Jensen
Lund Pallesen og de 2 konkurrerede ofte om at fremføre
de ”bedste” indlæg for at vinde tilhørere til deres
synspunkter.
De mange lokalunioner var også årsag til mange og lange
debatter. De mange lokalunionsformænd forsøgte
naturligt nok at pleje lokalunionens særinteresse frem
for at tænke på DDBU som en helhed.
Jeg blev på et tidspunkt formand for et lille udvalg
bestående af nogle repræsentanter for lokalunionerne
og en repræsentant for DIF. Formålet var at forberede
vejen for en fusionering af lokalunionerne til en samlet
union. Arbejdet blev ikke den store succes, da
formanden for Vestjydsk Billard Union efter min
opfattelse ikke gik konstruktivt ind i arbejdet. Da
fusionen endelig blev til virkelighed gik VBU ikke
sammen med de øvrige lokalunioner ind i et samlet
DDBU, og eksisterer derfor stadig som en lokalunion
uden for DDBU – sørgeligt!
At der nu kan gå flere år mellem en sag i Ordensudvalget
skyldes bl.a., at der ikke længere kan opstå tvister
lokalunionerne i mellem og mellem deres medlemmer,
men også at tvister vedrørende turneringsreglementet
nu afgøres i et særligt udvalg, der behandler klager over
turneringer
Jeg tror nu også på, at både lederes og spilleres
billardsportslige niveau igennem årene er steget.
Har jeg forstået det rigtigt varer det egentlige årsmøde i
2016 kun en eftermiddag. Det må jo skyldes, at der ikke
er så meget at tale om, og det kan da være positivt som
et udtryk for fryd og gammen med DDBU’s virke.
Men det kan jo også være et udtryk for mangel på
engagement og interesse. Det er svært at få ledere i dag.
Der er mange andre tilbud end at bruge sin tid på at
hjælpe andre med at kunne udøve deres sport – det kan
gå ud over egne sportslige ambitioner.
Jeg finder det i hvert fald trist, at det sociale samvær
mellem deltagere fra forskellige steder i landet og med
forskellige funktioner forringes. Jeg har haft stor glæde

ved at mødes med andre billardkolleger og lært meget af
at høre på deres erfaringer.
Afvikling eller udvikling
Jeg har direkte eller indirekte været med til at afvikle:
Aarhus Billard Club, der gik konkurs mens jeg var revisor
Viby Billard Klub hvor jeg en meget kort overgang var
formand
Lokalunionerne
Jeg har dog også været med direkte eller indirekte til at
udvikle:
Været i bestyrelsen i Randers BK
Initiativtager til pensionistbillardklub i Århus
Været i bestyrelsen og formand for Aarhus BC
Initiativtager og formand for Gadbjerg BK
Været formand for Viby BK
Været DDBU’s ungdomskonsulent
Siden 1986 været formand for Amatør- og
Ordensudvalget (nu Ordensudvalget)
Været formand for et ”fusionsudvalg” under DDBU
Flere gange været dirigent ved JBU og DDBU’s årsmøder
Måske den første der lavede et promotionsarrangement
i det offentlige rum (Et forsøg på at komme i Guines
rekordbog med non-stop billard på centerpladsen i City
Vest Århus)
Rekorder
Selv om jeg ikke har sportslige rekorder har jeg måske
rekord i:
At være formand for Amatør- og ordensudvalget
(Ordensudvalget) i 30 år
At have været medlem i 6 forskellige klubber
At have været i bestyrelsen i 5 forskellige klubber
At have været formand i 3 forskellige klubber
At have deltaget i formentlig mere end 35 årsmøder
Det kan sagtens være at ingen af forholdene kan give
hverken en guld,-sølv eller bronze medalje, og det er
egentlig heller ikke vigtigt. Det er derimod vigtigt for
mig, at jeg gennem mit billard liv har haft dejlige
oplevelser gennem mødet med billardkolleger samt
selvfølgeligt også gennem selve spillet.
Ove Henning Jensen
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Danske Mesterskaber

DANSKE MESTERSKABER
DM Keglebillard, mænd og kvinder
Viborg BC
Viborg
08-10. april 2016
DM Keglebillard, slutspil Elitedivisionen
Vinder af grundspillet
01-03. april 2016
DM 3-Bande Carambole, mænd
BK Grøndal
København
06-08. maj 2016
DM 3-Bande Carambole slutspil Elitediv
BK Grøndal
København
19 - 20. marts 2016
DM 5-Kegle 2-Mands Hold
Næstved BK
Næstved
21-22. maj 2016
DM 5-Kegle
Ikast BK
Ikast
11-13. marts 2016
DM Fri Carambole Mænd
KBK/BNV
København
30. april-1. maj 2016
DM 1-Bande Carambole Mænd
Næstved BK
Næstved
23-24. april 2016
DM Junior Kegle og Carambole
BK Frem
Kolding
27-29. maj 2016
DM 6-Reds Snooker
Copenhagen P&S
Frederiksberg
7-8. maj 2016

DM Snooker, mænd
Copenhagen P&S
Frederiksberg
22-24. april 2016
DM Snooker,kvinder
Bristol - Odense
Odense
16-17. april 2016
DM Snooker U/21
Bristol - Odense
Odense
16-17. april 2016
DDBU Snooker Nordisk Mesterskab
Copenhagen P&S
Frederiksberg
marts 2016
DM Pool 8-Ball, mænd og kvinder
ABK 31
Aalborg
14-15. maj 2016
DM Pool 9-Ball, mænd og kvinder
ABK 31
Aalborg
14-15. maj 2016
DM Straight Pool, mænd og kvinder
ABK 31
Aalborg
14-15. maj 2016
DM 10-Ball, mænd
ABK 31
Aalborg
14-15. maj 2016
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Nordiske -, Europa-, Verdens Mesterskaber samt internationale Stævner i DK

NORDISKE MESTERSKABER
DDBU Snooker Nordisk Mesterskab
Copenhagen P&S
Frederiksberg
16 - 19. marts 2016
DDBU 3-Bande Carambole Nordisk
Mesterskab
KBK/BNV
Grøndalscentret
06 -10. oktober 2016

INTERNATIONALE STÆVNER I DK
EM I Fri Carambole U/21 med dansk
europamester
KBK/BNV
København
20 - 22. maj 2016
International turnering i 5-Kegle
Ikast BK
Ikast
11 - 14. august 2016

EUROPAMESTERSKABER

Pool - 8 Ball/9 Ball/ 10 Ball og Straight pool
Mænd og Kvinder
Sankt Johann im Pongau
Østrig
02 - 12.april 2016
Snooker Mænd og Kvinder
Wroclaw
Polen
13 - 20. februar 2016

VERDENSMESTERSKABER

3 - Bande Carambole for 2-mandshold
Viersen
Tyskland
18 - 21. februar 2016
3 - Bande Carambole Kvinder - individuelt
Guri
Korea
02 - 04. september 2016
3 - Bande Carambole Mænd - individuelt
Bordeaux
Frankrig
15 - 19. november 2016
Pool 9-Ball
Qatar
17 - 28. oktober 2016
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Planlagte møder og aktiviteter i 2015
Måned

Dato

Aktivitet

Februar

15

Billardens Dag

24

Bestyrelsesmøde DDBU

Sted

Odense
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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
Karsten Jørgensen
Sekretariatsmedarbejder
og ansvarlig for turneringsadministrationen Øst.
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 20 83
Fax: 43 43 43 35
E-mail: kj@ddbu.dk
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
Michael B. Nielsen
Telefon: +45 40 81 18 51
E-mail: michael_b@nielsen.mail.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
Dan Nielsen
Telefon:
E-mail: dan@ddbu.dk
MEDLEM AF BESTYRELSEN
Tina Hjort Hansen
Telefon:
E-mail: trille.hjort@hotmail.com
BESTYRELSESMEDLEM SNOOKER
Peter Lauge Graversen
E-Mail: peter@snooker.dk
BESTYRELSESMEDLEM POOL
Kasper Kristoffersen
E-Mail:kristoffersen1976@gmail.com

