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KBK fyldte 90 år

af Niels O. Hansen

En af landets største og mest traditionsrige billardklubber rundede 5. januar et skarpt hjørne. KBK
fyldte 90 år.

Odense og Ole Nymark fra Vejby, der begge har
vundet det danske mesterskab tre gange.
I 3-bande carambole kom Dick Jaspers fra Holland
og Torbjörn Blomdahl fra Sverige, der begge har
vundet VM adskillige gange.

Københavns Billard Klub er med andre ord stiftet i
1925, og den er dermed ni år ældre end DDBU.
Alligevel er KBKs og DDBUs historie uløseligt forbundet, for KBK har leveret adskillige ledere til
DDBU igennem årene, ligesom der nok heller ikke
er nogen andre klubber, der rent spillemæssigt har
præget dansk billards historie så meget som netop
KBK – i flæng kan nævnes C.K. Andresen, A. W.
Svensson, Osvald Jensen, Oscar Johansen, Jørgen
Koch, Kurt Christensen, Gert Clement, John Søgaard, Kurt Thøgersen, Danny Korte, Hans Laursen,
Brian Knudsen, Brian Zola Hansen og mange, mange flere.

Kampene blev spillet samtidig, og de store navne
havde tiltrukket adskillige tilskuere. Et par hundrede mennesker skal der nok have været i spillelokalet.
Keglekampen blev desværre ikke så velspillet, men
den blev vundet af Ole Nymark, som derved fik
revanche for deres seneste møde i Elitedivisionen,
hvor Johnny Hansen havde vundet.
I 3-bande carambole leverede de to spillere et
festfyrværkeri af flotte baller. Der var aldrig kæmpestor afstand imellem de to spillere, og Dick Jaspers virkede det meste af tiden som om, han havde fat i den lange ende.

I den anledning havde klubben inviteret til reception og opvisningskampe i Grøndal Centret. Her bor
KBK/BNV, som klubben nu hedder efter fusionen
med naboerne fra BK Nordvest for nogle år siden.
Receptionen foregik i Teatersalen, der ligger under
selve klublokalet. Receptionen var velbesøgt, og
der var god mad og drikke og taler ved KBK/BNVs
formand, Flemming Knudsen, af fungerende DDBU
-formand Michael B. Nielsen samt Fritjof Dittmann,
Benny Hansen og Knud Håkonsson.

Det blev da også Dick Jaspers, der først nåede de
60 point (i 31 indgange!), men Torbjörn Blomdahl
havde efterstød og skulle score to point. Udlægget
lykkedes det svenskeren at lave, men derefter kiksede han, så det blev til hollandsk triumf.
Ikke at det betød det helt store, for den aften var
der kun en vinder: Dansk billard – og dermed også
KBK.

Derefter kunne klubben præsentere billard i verdensklasse.
Keglebillard er jo i dag en sag mellem udelukkende
danske spillere, så de bedste danskere er også de
bedste danske spillere.
Her havde KBK inviteret Johnny Hansen fra Bristol i

P.S. 3-bande kampen kan ses på følgende internetadresse: https://www.youtube.com/watch?
v=QL0Vn5QoeC8
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Medlemsregistreringen 2015

OPDATERING AF BILLARDRESULTATER.DK

Medlemsregistreringen til DIF sluttede den 31. januar
2015.
10 klubber mangler at registrere og disse har modtaget en kraftig rykker.
Indtil nu er der registreret 8.096 medlemmer så slutresultatet ligner meget tallet for 2013.

Vi er nu kommet langt med at flytte vores sider fra
den gamle server til den nye.
Billardresultater.dk vil stadig virke et stykke tid fremover, indtil alt er flyttet.
I vil allerede nu opleve, at nogle at de sider i kommer
ind på, tilhører den nye side, desværre betyder det
så, at ikke alle links virker.
Oplever man problemer med dette er der kun et at
gøre, returner til billardresultater og finde den søgte
side der.

EM i Brandenburg
Holdet til EM i Brandenburg fra den 23 april indtil den
3. maj er nu endelig udtaget.
i 3-Bande for Mænd individuelt deltager Brian Zola
Hansen – Brian Knudsen og Thomas Andersen.

Som nogle har set er der kommet et link til spiller
profiler.
Her er det kun for klasse M & elitespillere.
Alle spillere får automatisk oprettet en profil så snart
de har deltaget i et regions finale eller DM.
Den personlige del i profilen, som spillerne selv skal
opdatere er endnu ikke helt færdiggjort.

For kvinder er Marianne Mortensen og Jeanette Jensen udtaget.
3-Bande for 2-mands landshold er det 2 veteraner
der forsvarer de danske farver. Tonny Carlsen og Jacob Haack-Sørensen

DER ER 2 STØRRE TILTAG, NÅR DEN NYE SIDE BLIVER
SAT ENDELIGT IDRIFT:

Hold- og det individuelt skema kommer til at
ligge online, slut med at opdatere den lokale
database.

Klubberne kan selv rette i medlems- og klubdata.

I Cadre 71-2 er Michael Mikkelsen på plads og i Fri
Carambole U-21 er vores europamester Anders Henriksen tilmeldt. Med sig har Anders sin coach Dan
Nielsen.
2 juniorer er med igen i 5-kegle U-21: Sebastian Skøtt
som vandt bronze ved sidste EM og Jonas Threms
som klarede sig udmærket i 2013.

Alle turneringsledere vil inden for de kommende 2
uger modtage brugernavn og adgangskode til den
nye side.

5-Kegle spillerne har et stort kontingent af spillere
med denne gang. 2 hold og 9 individuelle. Hold 1 som
er udtaget af DDBU er: Erling Sjørup – Martin Olesen
– Johnny Pedersen og Thomas K. Andersen. Reserve
er Jan Mortensen.
Hold 2 er: Finn Mortensen – Orla Skjoldbjerg-Kim
Henriksen og Rene Andersen. Reserve er også her Jan
Mortensen. Alle 9 stiller op individuelt.
Det bliver nogle spændende dage i Brandenburg hvor
også CEB’s årsmøde finder sted.
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Danmarks STØRSTE billardstævne
Nordjyske Bank Cup 2015
Kristi Himmelfartsferien
Den 14.-17. maj 2015
Max. 96 deltagere

Tidspunkt:

Fra torsdag den 14. maj til søndag den 17. maj 2015.
Torsdag kl. 12.00-23.00. Fredag kl. 9.00-18.00. Banket fredag kl. 19.00-? Lørdag kl. 10.00-?.
Søndag er hygge, farvel og restituering.

Deltagelse:

Stævnet er for alle billardspillere (kvinder/mænd) over 18 år med gennemsnit fra 0-40
(årssnit opnået i sæsonen 2013/14).

Distance:

Gennemsnit x 18 + 30 point – mindste distance 70 point. Ved kampe, hvor den ene deltager
har over 25 i snit, halveres distancen for begge spillere.

Afvikling:

Der spilles i 4-mands puljer alle mod alle. Alle puljevindere og et antal 2’ere går videre til Afinalen.
Der afvikles også B-finale og C-finale.

Tilmelding:

Tilmeldingen skal ske på vedlagte blanket til Asaa Billard Klub, Henrik Hougaard Pedersen,
tlf. 28701615, mail hhp1489@yahoo.dk. Navn, klub og årssnit bedes oplyst. Senest tilmelding
15. april 2015.

Pris:

Tilmeldingsgebyr 75 kr. pr. deltager.

Præmier:

Præmier i både A-, B- og C-finale.
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Overnatning:

Asaa BK har et perfekt samarbejde med Asaa Camping & Hytteferie, hvor der kan lejes
hytter. Man kan selvfølgelig også selv medbringe egen campingvogn. Campingpladsen ligger
få hundrede meter fra Asaa Billardklub. Se sidste side for bestilling af hytte eller campingplads.

Bespisning:

Der kan købes mad til rimelige priser under hele stævnet.
Banket fredag 150 kr. til dækning af mad og levende musik. Påhæng er meget velkomne hele
weekenden.

Betaling:

Tilmeldingsgebyr og banket betales ved ankomst.

Spørgsmål:

Kan rettes til Henrik Hougaard Pedersen på tlf. 28701615 eller mail hhp1489@yahoo.dk
eller til Erling Søgaard på tlf. 20316731.

Med sportslig hilsen
ASAA BILLARD KLUB
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Snooker og pool
Snooker opvisning i Copenhagen Pool & Snooker
House
Lørdag d. 10. januar 2015 bød Lasse Petersen velkommen til et udsolgt Snooker arrangement.
11 gange Danmarksmester, Rune kampe, spillede
en fremragende opvisningskamp imod Matthew
Stevens. Rune kom hurtigt foran 2-0 med solid
snooker i verdensklasse. ”The Welsh dragon”, 2
gange VM finalist og nr. 26 på verdensranglisten,
måtte grave dybt for at hive en 4-3 sejr hjem.
En særdeles veloplagt Matthew Stevens var hele
dagen til rådighed for spørgsmål og billeder. Det
samme var Rune Kampe, den professionelle dommer Desislava Bozhilova og kommentator Henrik
Kaj Hansen.

Allan Norvark vinder København
Cup 2015

Mange af de fremmødte prøvede kræfter med
snooker for første gang, hvilket tydeligt var en
kæmpe oplevelse. Dagen blev rundet af med endnu en Matthew Stevens kamp. Denne gang mod
klubbens unge talent, Gustav Raffenberg. En gennemført fantastisk dag for en Snooker fan.

I weekenden d. 31. januar og 1. februar blev finalerunden af København Cup spillet i Copenhagen
Pool & Snooker House.
Til trods for at Rune Kampe lavede turneringens
højeste break på 113 i kvartfinalen, måtte han se
sig slået 4 – 3 i semifinalen af en velspillende
Danny Eriksen. I finalen ventede Allan Norvark
som havde slået Thomas Bechmann 4 – 0 i den
anden semifinale. Allan Norvark vandt også finalen 4 – 0.

-Peter Graversen
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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 25. til 26. 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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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

Juni

5. juni
6. juni

Bestyrelsesmøde
Årsmøde

Brøndby
Brøndby

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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