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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
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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
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Nyt fra DDBU: Et forår i europæisk billards navn.
Første halvdel af 2016 handler på den internationale

Copenhagen, Europa Cup i 3-bande, Master Class med

scene meget om europæisk billard.

Dick Jasper og EM U21 i Fri carambole.

CEB står over for at skulle vælge en ny præsident efter

Der sker noget i dansk billard, og vi har en række gode

Wolfgang Rittman, som døde her tidligere på året efter

ildsjæle og mæcener rundt omkring i landet, som

længere tids sygdom.

trækker læsset og som hjælper med at synliggøre dansk

Rittman var i mange år en samlende frontfigur i CEB, og

billard.

en lederperson inden for billard, som der både var

Tak, til alle Jer, for det arbejde i gøre for spillere,

respekt og sympati om, verden over.

klubber, aktiviteter og DDBU.

Fordi han iværksatte mange tiltag i sin

Vi kan ikke undvære Jer, og I yder alle et prisværdigt og

præsidentperiode, så vel sportsligt som organisatorisk,

et fremragende arbejde.

men også fordi han evnede at være en betydelig politisk
magtfaktor i det spil, som foregår på det politiske niveau

Tak, til de klubber, som deltog i ”Billardens Dag” februar,

i den internationale billardverden.

og tak, til vores sponsorer.

Han var en sværvægter, som vil blive savnet.

Husk nu rundt omkring i klubberne, at det er vigtigt, at
medlemmerne og klubberne landet over bakker op

D. 23/4 2016 er der Ekstraordinær CEB kongres i

omkring stævner, events og DM finaler.

Ratingen i Tyskland, hvor der skal vælges en ny CEB

Husk nu at hjælpe til med dommeropgaver og praktisk

Præsident.

medhjælp, når klubber og DDBU står som arrangør for

DDBU er repræsenteret på mødet ved DDBU formanden.

billardstævner.

Den nuværende vice- præsident Bennie Deekens fra

Det får også initiativrige folk og ildsjæle lyst til at arbejde

Holland, er dags dato eneste navngivne kandidat til

videre med visioner og planer.

posten.

Kom godt ud af vintermånederne, og se frem imod et

Der vil muligvis blive bragt andre kandidater i spil de

forår med gode billard events.

kommende uger.
Med venlig hilsen
CEB står organisatorisk over for en omstrukturering af
bestyrelsen, og står over for en medlemsudvidelse af

Flemming Busk Knudsen

forbundet.

Formand for Den Danske Billard Union.

Det vil fylde på mødet, samt i ugerne op til i de
europæiske lande, og det er ligeledes noget vi i DDBU
har fokus på og arbejder med.
Foråret handler sportsligt derudover også om DM
finaler, tours, slutspil, NM i snooker, Ronnie show in
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Nyt fra DDBU:
Billard på Danske Spil :

Dommere til EM

Så er det en realitet at Dansk Billard er kommet på
Danske Spil / Oddset, i første omgang er det DM 5
Kegle / DM 3 Bande samt DM Kegle Billard . Det bliver
meget interessant at følge den videre udvikling på
www.danskespil.dk

DDBU søger dommere til EM stævne i København.
Vi har brug for dommerhjælp til vores EM stævne i Fri
carambole U21 d. 20-22 maj i København.
For første gang siden 2009, er DDBU vært for et EM
stævne i carambole.
Her kommer fremtidens Caudron, Leppens m.m. og

DM Finale 3 Bande Hold:
Husk at afsætte d. 19 Marts 2016 der bliver afviklet DM
Finale i 3 Bande hold i BK Grøndal . Frederikssundsvej
194. 2700 Brønshøj
Næstformand / Elite udvalgsformand
v/ Michael B Nielsen

præsentere sin kunnen og sig selv på dansk jord.
Anders Henriksen er den danske deltager og
medaljekandidat til EM, og vi fra DDBU, håber han får en
god oplevelse i de hjemlige omgivelser, samt en fin
opbakning og støtte fra det danske billard folk.
Det fortjener han !
Du får som dommer til billard eventet, en fantastisk
mulighed for på tæt hold, at se veludførte stød og sublim
teknik, fra de kommende europæiske storspillere i de
tekniske spil og i 3-bande carambole.
Caudron, Leppens, Horn, De Backer, Blondeel og Jaspers
- har allesammen været tidligere deltagere i EM i Fri
carambole U21.
DDBU afholder et dommerkursus i forbindelse med EM
stævnet, og du vil blive klædt godt på til opgaven.
Dommeropgaven er dog ikke så svær igen, da Fri
carambole er let at dømme.
Det var lidt sværere, hvis der var tale om Cadre.
DDBU kan som honorar tilbyde madbilletter til EM
dagene til dommerne, samt deltagelse i vores EM banket
lørdag aften i København.
Har det nogen interesse, kontakt venligst Jan Bemmann,
Dan Nielsen eller Flemming B. Knudsen.
Du vil som dommer være aktiv part i et flot opsat EM
stævne på dansk grund, og du vil som dommer få en
unik oplevelse, som du kan tage med i din personlige
bagage efter EM dagene i København.
Kom frisk !
Med venlig hilsen
Flemming Busk Knudsen
Formand for Den Danske Billard Union
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Nyt fra DDBU: NM i Snooker
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CHAMPIONSHIP 2016

March 16 TH-19 TH 2016
VENUE:

Bernhard Bangs Alle 31 · 2000 Frederiksberg · Tlf. (+45) 46 147 147

www.snooker.dk
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Nyt fra DDBU: Poolcup 2016
DDBU har den 5. og 6. marts afholdt regionsfinaler i 8-ball for skoler og frtitidsklubber.
Der blev spillet i Århus, Esbjerg og Herlev.
I Århus deltog 70 spillere
I Herlev deltog 175 spillere
De bedste spillere og de bedste hold går videre til Landsfinalen den 16. og 17. april i Herlev
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Nyt fra DDBU: DDBU søger formand for Aktivitetsudvalget
Profil for udvalgsformand

i mediearbejde og øvrig kommunikation,

Funktion og opgaver

herunder DDBU Nyhedsbrev, Facebook, klub- og

-

Som udvalgsformand sidder du i DDBU

medlemskontakt, debatindlæg,

bestyrelsen, og du medvirker dermed til at

kursusudbydelser m.v.

fastlægge og arbejde med strategiske

-

og skabe resultater.

indsatsområder, samt varetage unionens og
medlemmernes interesser
-

-

Blandt udvalgsformandens vigtigste

Du skal sikrer som formand for

personlige kvalifikationer er, at du har lyst,

Aktivitetsudvalget, at der planlægges og

engagement, mod, tænker praktisk og strategisk,

gennemføres aktiviteter i og omkring billard,

og evner at omsætte idéer og forslag til handling

som bredt afspejler medlemsskaren og
-

Du skal kunne være tovholder på aktiviteter

-

Du skal være udadvendt, gerne en ildsjæl

billarddiscipliner

med stor personlig drivkraft og du skal evne at

Du har som formand for Aktivitetsudvalget

kunne have flere bolde i luften ad gangen

det ansvar over for DDBU bestyrelsen, at
Aktivitetsudvalget udarbejder en aktivitetsplan

Opgaver for Aktivitetsudvalget

for kommende billardsæson op til sæsonstart i
august måned, samt et budgetforslag for

-

-

udvalgets arbejde, som fremlægges til

arbejder med, har til formål, at skabe synlighed

godkendelse i FU/DDBU bestyrelsen

og interesse om dansk billard og DDBU

Du skal som formand for Aktivitetsudvalget

-

udviklingskonsulenten omkring konkrete tiltag

-

-

-

-

At planlægge temadage omkring dansk
billard

-

At samarbejde med udviklingskonsulent
omkring konkrete opgaver og tiltag

Du er som formand ansvarlig for
mødereferater fra udvalget

-

-

Du skal som formand indkalde til møder i
Aktivitetsudvalget og lede disse

At planlægge klubinstruktionsuddannelse og
kurser

og strategiske tiltag, og du skal bl.a. kunne
sparre med udviklingskonsulenten

At planlægge billardaktiviteter for unge,
seniorer og ældre

indgå i en tæt samarbejdsrelation med

-

De arrangementer og events som udvalget

-

At udarbejde en aktivitetsplan for den

Du skal som formand indkalde til minimum 2

kommende sæson, som fremlægges til

møder i udvalget pr. år.

godkendelse i FU/DDBU bestyrelsen

Du skal være god til at kommunikere og

-

At f.eks. lave spørgeskemaundersøgelse

være katalysator for aktivitets- og

efter et arrangement, for at evaluere og for at

udviklingsprocesser

tilpasse samt styrke kvaliteten

Du skal være et omdrejningspunkt for DDBU
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Nyt fra DDBU: Aktivitetsudvalget i DDBU
-

Aktivitetsudvalget søger altid frivillige
hjælpende hænder og skal være åbne over for
forslag/input fra medlemsskaren i DDBU til
aktiviteter

-

Aktivitetsudvalget skal arbejde med DDBU
Strategiplanen og arbejde med at tilbyde et
varieret udbud af aktiviteter/arrangementer,
som dækker bredt

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen
Formand for Den Danske Billard Union

Andreas Madsen er udtaget af EPBF til Atlantic
Challenge Cup i juli måned i Shaumburg Illinois i
USA.
Atlantic Challenge Cup er ungdommens pendant til
Mosconi Cup
Stort tillykke til Andreas
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Nyt fra Klubberne:
Billardens dag 2016

sammen. Mick Jørgensen som stod for arrangementet
startede med at give de unge en kort instruktion i regler

Næstved billard klub havde meldt sig som medarrangør

og hvordan man holder på en billard kø. Bagefter gik de

sammen med DDBU og at lave aktiviteter mandag d. 15.

straks i gang med en turnering hvor alle spillede mod

februar på Billardens dag.

alle. Janus Larsen vandt turneringen og fik en flot ny

Bestyrelsen drøftede forskellige aktiviteter og blev enige

billardkø sponsoreret af billardproshop.dk Nr. 2 blev

om at afholde et åbent hus fra kl. 18.00 til 21.00 hvor

Magnus Hansen, nr. 3 blev Charlotte Østergaard og på

alle var velkommen til at kigge ind forbi billard klubben

en 4. plads kom Frederik Hansen. Alle 4 børn fik en

og prøvede en af de mange discipliner som

masse slik i præmie, og det gav de udtryk for var den

billarduniverset har at byde på.

perfekte præmie.

Der var omkring 20 personer i alle aldre der besøgte
billard klubben, og de blev guidet og hjulpet af de mange

Der var blot 3 ungdomsspillere der havde takket ja til at

hjælpere som klubben havde klar.

deltage i denne aktivitet. Men de fik en masse kampe og

Og ind imellem de mange billard kampe kunne de

træning i standardballer og stødteknik. Det er lidt

besøgende nyde godt af gratis kaffe, kage og sodavand.

ærgerligt at når der er tilbud til klubbernes

Der blev hurtigt blandt de fremmødte snakket og grinet,

ungdomsspillere, at der så ikke er flere tilmeldte. Og det

og det førte selvfølgelig til at der skulle dystes på kryds

var endda gratis at deltage.

og tværs.
Der var igennem aftenen en dejlig atmosfære, og der

Alle 8 børn fik en dejlig frokost, sodavand og lidt snacks

blev svaret på en masse spørgsmål om priser

som Næstved billard klub havde sponsoreret.

åbningstider osv.
Da aftenen var slut havde to personer meldt sig ind i

Med den store succes er Næstved også klar til næste års

klubben, og der var en god snak med flere andre om at

billardens dag.

de muligvis vil melde sig ind i klubben i nær fremtid.
Med venlig hilsen
Det blev forsøgt at få lov til at lave en event i Næstved

Mick Jørgensen

storcenter med at sætte et par billardborde op og gøre

Ungdomsleder

reklame for billardsporten. Men pga. andre aktiviteter i

Næstved billard klub.

storcentret var det desværre ikke en mulighed. Så til
næste år vil man evt. i rigtig god tid forhører sig om et
billard arrangement
Man blev derfor enige om at lave en billardturnering for
unge under 18 år onsdagen i vinterferien. Og samtidig
indbød vi ungdomsspillere fra landets klubber til en
billard dag med træning og turnering.
5 unge under 18 år havde tilmeldt sig
begynderturneringen og de var meget engagerede alle

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union

Nummer 2 februar 2016

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: Mindeord
Hans Gissel Jensen døde d.29 januar.
Det var aftalt at Hans skulle revidere klubbens regnskab
d.26 om aftenen i forbindelse med vores årlige
generalforsamling. Da han ikke kom som aftalt blev vi
bekymrede, for Hans var kendt for at holde aftaler.
Desværre havde vi ret. Hans blev indlagt samme aften,
opereret dagen efter, men døde så 2 dage senere.
Det ord der bedst beskriver Hans er ordet hædersmand.
Han var overalt hvor han kom respekteret, han var
æresmedlem i DDBU,
BUF og selvfølgelig også i Assens Billardklub. Derudover
havde DIF hædret ham med hæderstegn. Hans var også
aktiv i Assens fodboldklub, og også her var han
æresmedlem. Når Hans påtog sig noget var der orden i
tingene, men at der lå sedler til de efterladte på de ting
der skulle afleveres til bla. billardklubben, vidner dog om
en helt speciel person. Hans vil være savnet af mange.
Ære være hans minde.
På vegne af Assens Billardklub
Jørgen Andersen

Tidligere formand er død.
Niels Juelsgaard startede med at spille billard som 14 – 15årig i Silkeborg, og har indtil for få år siden været meget
aktiv inden for billardsporten, kun afbrudt af et par år hvor
han boede i USA.
Niels engagerede sig meget i billardsporten, og er, med 14
år, den længst siddende formand i B67 Herning. De lokaler
vi har i Herning, skyldes for en stor del Niels, idet han var
lærer på Vestervangsskolen, og gjorde en stor indsats for at
få de lokaler vi har den dag i dag. Niels har desuden været
næstformand i DDBU og blandt andet været med til at
oprette sportbillardens Hall of Fame. Niels blev i 1999
æresmedlem i unionen.
Niels´ sportslige højdepunkt kom i 1978, da han var med til
at vinde DM for hold over KBK i København, og det er også
blevet til sølv et par gange. Han var dog, de sidste par år
han spillede, ked af at han faldt meget i niveau, men han
blev ved med at spille ind til for få år siden, hvor hans
helbred blev så dårligt, at han var nød til at stoppe. Efter
han stoppede med at spille, kom han ofte i klubben for at
følge med i hvordan det gik både med det sportslige, men
også hvad der ellers skete i klubben og inden for sporten
generelt.
Niels sov stille ind den 11. februar 2016, 81 år gammel.
Ære være hans minde.
Jan Hansen
Formand
B67 Herning
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Danske Mesterskaber

DANSKE MESTERSKABER
DM Keglebillard, mænd og kvinder
Viborg BC
Viborg
08-10. april 2016
DM Keglebillard, slutspil Søren Søgård
Ligaen
Vinder af grundspillet
Vejby BK
1. og 2. april 2016
DM 3-Bande Carambole, mænd
BK Grøndal
København
06-08. maj 2016
DM 3-Bande Carambole slutspil Søren
Søgaard Ligaen
BK Grøndal
København
19. 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
11. og 12. juni 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

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 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

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
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Planlagte møder og aktiviteter i 2015
Måned
Marts

April

Dato
11-13.

Aktivitet
DM 5-Kegle

Sted
Ikast BK

16.-19.
19.-20

NM Snooker
DM 3-Bande slutspil Elitediv.

Copenhagen
BK Grøndal

1-2
8-10.

Slutspil i keglebillard
DM Keglebillard

Vejby
Viborg BK
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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

