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Life of Brian – se altid på den lyse side af livet!
Komedie-filmen ”Life of Brian” har en meget berømt
slutscene, hvor hovedpersonen Brian sammen med en
masse andre mænd hænger på nogle kors. Og mens de
venter på at dø, begynder de så i galgenhumoristisk stil
at synge den lidt lalleglade ”Always Look On The Bright
Side Of Life”.

Af Niels O. Hansen

Det er samme regler som i Elitedivisionen, og alle har
efterhånden vænnet sig til, at sådan er betingelserne.
Pulje 1: Lars Dunch (BK Grøndal), Erling Sjørup (Varde
BK), Michael Hansen (Albertslund BC), Claus Petersen
(ABK 31 – Aalborg)
Det var den eneste af puljerne, der ikke indeholdt en
spiller, der tidligere havde vundet det danske mesterskab i 3-bande.
Men dermed ikke sagt, at puljen var svag eller let, for
Lars Dunch har trods alt vundet en DM-sølvmedalje,
Erling Sjørup har været verdensmester i biathlon (3bande og 5-kegle), og Michael Hansen har tidligere på
sæsonen vundet dette års DM i biathlon.
De to biathleter skulle mødes i første kamp, og det blev
en tæt afgørelse. Det endte med, at Erling Sjørup lukkede til 50-49, hvorefter Michael Hansen kunne have opnået uafgjort. Men på efterstødet lavede han sit udlæg
for kort og måtte altså se sig slået med et enkelt point.
Lars Dunch vandt over Claus Petersen, og da han i den
efterfølgende kamp også besejrede Erling Sjørup, var
han som den eneste i hele stævnet 100 procent sikker
på at gå videre inden sidste kamp, fordi Claus Petersen
og Erling Sjørup skulle møde hinanden. De havde begge
to point efter to kampe.

Det med korsfæstelse er ikke rigtigt moderne mere.
Men der er nu noget sandhed i sangen for alle mennesker – herunder billardspillere – om, at det gælder om
at se lyst på situationen, også selvom det ser svært ud.
Således også for de to gange Brian – Zola Hansen og
Knudsen – som kom til at stå i finalen om årets danske
mesterskab i 3-bande carambole, som blev afholdt i BK
Bristols lokaler i Odense.
For at komme så langt havde de overvundet et ganske
flot felt af 3-bande spillere. Én forsvarende og fire tidligere danske mestre var med i årets DM-finale, og af
virkelig store navne manglede vel egentlig kun Dion
Nelin og Michael Lohse fra Grøndal. Men ingen af de to
stillede op i årets DM.
For at barbere feltet ned til de 16 DM-finalister er
DDBU gået tilbage til den gamle model, hvor der var
indledende puljespil i de forskellige klubber. Fra hver
pulje gik to spillere så videre.

Michael Hansen var omvendt færdig i turneringen, og
han tabte også sin sidste kamp til Lars Dunch meget
klart.

I de senere år har der også været adgang via 3-bande
Tour’en, men det er altså indtil videre slut. Kritikerne
mener så, at det tager luften ud af 3-bande Tour’en, at
der ikke er DM-finalepladser at spille om. Men der er
også andre synspunkter i den debat, og den er sikkert
ikke slut endnu.

I knald-eller-fald kampen vandt Erling Sjørup med 5033 over Claus Petersen.
Pulje 2: Brian Zola Hansen (Bristol – Odense), René
Hendriksen (BK Grøndal), Allan Schrøder (Bristol –
Odense), Martin Olesen (Vejle BK)
Her viste Brian Zola Hansen fra start, at han havde ambitioner om noget stort.
Han stiller nu op for værtsklubben Bristol, og derfor
skulle han i første kamp møde holdkammeraten Allan

Omkring selve kampene er det nu fast blevet på den
måde, at spilleren har maksimalt 50 sekunder fra det
øjeblik, ballerne ligger stille, til han selv skal have stødt
til sin bal. To gange i en kamp er det så muligt at bede
om time-out, og så får spilleren 50 ekstra sekunder.
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Schrøder
Her præsterede Brian Zola Hansen en serie på 20 point,
og dermed var al spænding taget ud af den kamp.
I næste kamp skulle Brian Zola Hansen møde René Hendriksen, der internationalt stiller op for Schweiz, hvor
han har boet i en årrække. Men René Hendriksen er
stadig dansk statsborger, og han kan derfor godt spille
med i DM.
Mod René Hendriksen var Brian Zola Hansen knap så
flyvende, men det lykkedes ham alligevel at vinde 5043.
Dermed skulle Brian Zola Hansen ikke alene tabe sin
sidste kamp mod Martin Olesen for at ryge ud. Han
skulle samtidig spille med et usandsynligt ringe snit –
og så skulle René Hendriksen vinde over Allan Schrøder, der havde tabt begge sine første kampe.
René Hendriksen vandt, men det gjorde Brian Zola Hansen også – og denne gang med hele 2,000 i snit mod
Martin Olesen, der dermed røg ud af turneringen.

Pulje 4: Brian Knudsen (Fredericia BK), Jacob HaackSørensen (BK Grøndal), Claus Føge (Vejle BK), Hans
Laursen (BK Grøndal)
Lidt af en knaldpulje med ikke færre end tre tidligere
danske mestre, selvom det efterhånden er ved at være
længe siden, at feltets alderspræsident, Hans Laursen,
har været helt til tops.
I første kamp skulle han møde klubkammeraten Jacob
Haack-Sørensen, der var i forrygende spillehumør og
fejede Hans Laursen ud af banen.
Brian Knudsen vandt over Claus Føge i sin første kamp,
og i anden kamp rullede Brian Knudsen sig virkelig ud
mod Jacob Haack-Sørensen, der blev slået 50-37 i kun
26 indgange.
Hans Laursen vandt over Claus Føge i sin anden kamp,
og dermed kunne ”Mr. Billard” stadigvæk gøre sig en
forhåbning om at gå videre.
Det var urealistisk at indhente Brian Knudsen og Jacob
Haack-Sørensen på snittet, men Jacob Haack-Sørensen
havde jo fremdeles kun to matchpoint ligesom han
selv, og kunne Hans Laursen vinde over Brian Knudsen,
ville sejr til Claus Føge over Jacob Haack-Sørensen i sidste kamp – eller uafgjort – være tilstrækkeligt.
Ingen af delene skete dog.
Jacob Haack-Sørensen vandt 50-40 over Claus Føge, og
Brian Knudsen slog Hans Laursen 50-41. Dermed blev
han puljevinder foran Jacob Haack-Sørensen.
Alt i alt kunne man om puljespillet sige, at der blev vist
meget godt billardspil. Til gengæld kom der ingen
snævre – og dermed spændende – afgørelser, da alle
puljerne endte med matchpointene 6-4-2-0. Og overraskelser var der egentlig ikke blandt de otte kvartfinalister.

Pulje 3: Tonny Carlsen (BK Grøndal), Thomas Andersen (Varde BK), Danny Sørensen (Randers Pool Club),
Allan ”Lys” Jensen (BK Amagerbro)
De to gamle klubkammerater fra tiden i Randers BK,
Tonny Carlsen og Thomas Andersen, måtte regnes som
favoritter i denne pulje, og de kom da også begge fra
land med en sejr mod henholdsvis Allan ”Lys” og så
Danny Sørensen, der altså stiller op for Randers Pool
Club.
I anden kamp skulle Tonny Carlsen og Thomas Andersen derfor møde hinanden, og selvom Thomas Andersen præsterede en serie på 13 point undervejs, var det
ikke tilstrækkeligt til at true Tonny Carlsen, der selv lavede en tier og generelt scorede solidt, når han havde
chancen.
Lyse Allan havde ikke sin bedste turnering og måtte
også se sig slået af feltets yngste deltager, Danny Sørensen, og dermed var mulighederne for at gå videre
temmelig små.
Allan ”Lys” skulle i sin sidste puljekamp ikke alene vinde
over Thomas Andersen. Samtidig skulle han forbedre sit
spil markant, Thomas Andersen måtte ikke spille alt for
godt, og endelig skulle Tonny Carlsen vinde over Danny
Sørensen.
Spillet blev bedre, men Amagerbro-spilleren måtte også
se sig slået af Thomas Andersen, som dermed gik videre som toer efter Tonny Carlsen, der gjorde rent bord
ved også at slå Danny Sørensen i sin sidste kamp.

Kvartfinaler: Brian Zola Hansen – Erling Sjørup, Lars
Dunch – Jacob Haack-Sørensen, Brian Knudsen – René
Hendriksen, Tonny Carlsen – Thomas Andersen
Kvartfinalerne var sammensat efter princippet om, at
den bedste etter skulle møde toeren med laveste snit,
næstbedste etter skulle møde toeren med næstlaveste
totalsnit og så fremdeles.
Og det var et virkelig flot kvartfinalefelt. Ikke en eneste
af de otte deltagere kunne på forhånd afskrives som
mulige DM-vindere.
Ingen af de fire kampe blev spændende til det sidste.
Til gengæld kom der en lille overraskelse.
Det var Thomas Andersen, der ligesom ved DM i 2013
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slog Tonny Carlsen ud i kvartfinalen. Den forsvarende
mester måtte se sig slået med 38-50 i 31 indgange, og
på den måde fik han revanche for nederlaget i puljespillet.
Lars Dunch kunne som puljevinder måske godt ærgre
sig en smule over at få Jacob Haack-Sørensen som sin
modstander i kvartfinalen, men omvendt spillede Lars
Dunch heller ikke helt godt nok til at gå videre. Jacob
Haack-Sørensen vandt 50-35 i 38 indgange.
I de to sidste semifinaler vandt Brian Zola Hansen med
50-43 over Erling Sjørup i 38 indgange, mens Brian
Knudsen sled lidt med sit spil mod René Hendriksen,
som imidlertid heller ikke var på toppen. Sejrscifrene
kom til at lyde på 50-38 i 45 indgange.

Derefter opstod der lidt stillingskrig, som Bristolspilleren endte med at få afsluttet med en ny serie på
seks point, og herfra nåede Jacob Haack-Sørensen ikke
op igen. Brian Zola Hansen lukkede med de 50 point i
31 indgange, og modstanderen nåede 43.
Den anden semifinale startede knap så livligt som den
første.
Begge parter var tydeligvis indstillet på, at modstanderen ikke skulle have lov at stikke af med en flyvende
start. I ti indgange var stillingen således 7-7, og det er
lidt sløvt på dette niveau. Men det kommer jo også an
på, hvilke oplæg der byder sig. Og ingen af de to spillere gav som nævnt ved dørene.
Herefter kom der noget mere fart over feltet, og det
lykkedes for Thomas Andersen at få slået et lille hul, da
han lavede en flot nier, som bragte ham foran med 1812.
Men Brian Knudsen var ikke sådan at ryste af, og det
lykkedes ham at få indhentet sin modstander ved stillingen 22-21 i 17 indgange – men det blev alligevel Thomas Andersen, der gik til pausen med bevidstheden om
at være foran. Og Varde-spilleren virkede generelt også
som om, han havde fat i den lange ende.
Det varede dog ikke ret længe.
Pausen havde i den grad gjort godt for Brian Knudsen,
som lagde fra land med fremragende 15 point. Den
efterfølgende bal kiksede Thomas Andersen marginalt,
og det udnyttede Brian Knudsen til at score yderligere
syv point.
22 point på to indgange, og nu manglede han kun fire
mere for at booke en plads i finalen. Stillingen var på
dette tidspunkt 46-29 i Brian Knudsens favør.
Helt umuligt er det naturligvis ikke at komme tilbage
fra sådan en stilling, men opgaven var vanskelig for
Thomas Andersen, og for Brian Knudsen viste det sig da
også udelukkende at blive et spørgsmål om sejrens
størrelse.
Den kom til at lyde på 50-34 i 29 indgange.

Semifinaler: Brian Zola Hansen – Jacob HaackSørensen, Brian Knudsen – Thomas Andersen
Det tegnede på forhånd ganske jævnbyrdigt i de to semifinaler. Brian Zola Hansen havde alt i alt spillet med
et lidt højere totalgennemsnit for sine første fire kampe
(1,538) end de tre andre, som lå på lige knap 1,500. Det
er imidlertid så lille en forskel, at den næsten ikke er
værd at snakke om.
Brian Zola Hansen lagde hårdt ud mod Jacob HaackSørensen med ni point, og sådan et udlæg er naturligvis
rart nok. Men man skal i den forbindelse tænke på, at
der mangler stadig 41. Godt begyndt er i dette tilfælde
kun kvart fuldendt.
Jacob Haack-Sørensen sled sig da også fint ind i opgøret, og det lykkedes ham at bringe sig foran 14-12 i otte
indgange – bl.a. fordi han undervejs udførte to flotte
baller efter at have brugt sine to time-outs.
Derefter fulgtes de to spillere lidt ad, men ved 19-19
lykkedes det for Brian Zola Hansen at score seks point,
således at han kunne gå til pausen med en føring på
seks point.
Efter pausen scorede Jacob Haack-Sørensen et enkelt
point på en skolebal, men derefter brændte han en ikke
så svær kvart, og det udnyttede Brian Zola Hansen til at
løbe yderligere fra sin modstander. I 17 indgange var
stillingen 29-20.
Jacob Haack-Sørensen var derefter tvunget til nyt
comeback, hvis han ville i finalen.
I 20 indgange havde Grøndal-spilleren reduceret forspringet til 30-35, i 25 indgange til 38-39, og i indgangen efter kom han for anden gang i partiet foran – denne gang med 41-40.

Finale: Brian Zola Hansen – Brian Knudsen
Det skal siges, at der også blev spillet bronzekamp. Begge spillerne i bronzekampen fik bronzemedalje, så den
betød med andre ord ikke noget i forhold til medaljer.
Kampen havde derimod indflydelse på udtagelse til EM,
hvor Danmark har tre pladser.
På denne plads skal derfor bare konstateres, at bronzekampen blev vundet af Thomas Andersen over Jacob
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Haack-Sørensen. Varde-spilleren skal derfor til EM sammen med de to finalister.
Der kunne derfor gøres klar til finalen i Life of Brian –
eller rettere: Life of Brians i dette tilfælde med to navnebrødre.
Brian Zola Hansen var også i finalen sidste år, hvor han
tabte til Tonny Carlsen efter en kamp, hvor hans mere
erfarne modstander havde ført hele vejen, og hvor Brian Zola Hansen kun var i nærheden af ham omkring de
ti point.
DM-guldmedaljen i 2010 var inden årets slutkamp derfor Brian Zola Hansens eneste individuelle i 3-bande
elite. Brian Knudsen havde tre (1994, 2007 og 2012).
36-årige Brian Zola Hansen vandt trilningen i årets finale, og han satte lige fra udlægget sin to år ældre modstander under stort pres.
Med serier på seks, syv og fem i de første tre indgange
viste Brian Zola Hansen meget klart, at denne gang var
han ikke indstillet på at nøjes med sølvmedaljen.
Brian Knudsen stod på dette tidspunkt på tre point,
hvoraf den ene var et lille horn, men som han udbrød:
”Det kunne godt se ud som om, jeg får brug for det!”
Det havde han nok ret i, og det lykkedes da også efterfølgende for Brian Knudsen at få halet lidt ind på sin
modstander. Problemet for ham var, at han ikke fik
ramt den store serie, der måske kunne have rystet Brian Zola Hansen og bragt spændingen tilbage i kampen.
Pausestillingen kom til at lyde på 26-14 i 12 indgange.
Pausen syntes i første omgang kun at styrke Bristolspilleren, der bragte sig yderligere foran, så han i 14
indgange stod med den meget klare føring på 31-16,
men herefter fik han nogle svære oplæg, og det lykkedes også for Brian Knudsen at få scoret nogle småserier.
I 19 indgange var stillingen 25-33 i Brian Zola Hansens
favør, og selvom et forspring på otte point er en del, så
er det i virkeligheden ikke så meget endda på dette niveau. Det kan hurtigt sættes over styr.
Men Brian Zola Hansen havde katten i sækken, og han
var ikke indstillet på at lade den slippe ud igen. Ved
stillingen 36-26 kom den i virkeligheden altafgørende
situation for årets DM-finale.
Brian Knudsen forivrede sig en smule, og Fredericiaspilleren efterlod en rigtig god kvart på tværs af bordet
med tredje bal en smule ud for samme bande som bal
2. Det er en favoritposition for mange spillere, fordi det
betyder, at målballen bliver ”stor”. Carambolagen kan
komme både lige på og fra en eventuel fjerde bande.

Af Niels O. Hansen

Og det betyder samtidig, at spilleren kan bruge en stor
del af energien i selve stødet på at placere anden bal til
næste stød, så serien kan blive større.
Men en ting er et eller to point. I dette tilfælde udnyttede Brian Zola Hansen den gode position til at lave
en serie på 11 point med indtil flere meget flotte baller
på langs og på tværs.
Hvis Brian Knudsen nu skulle kunne gøre noget, var det
et spørgsmål om at kopiere de 22 point i to stød, som
han havde leveret i semifinalen mod Thomas Andersen.
Slutfasen skulle dog vise sig reelt kun at blive et spørgsmål om tid.
Brian Zola Hansen havde blandt de sidste baller et enkelt decideret kiks, der smagte af en smule af finalenerver, men ved stillingen 47-27 lukkede han med tre
point. Og med to point i efterstødet til Brian Knudsen
var sagen klar: Brian Zola Hansen var ny dansk mester –
og det var ganske velfortjent.
Det anerkendte Brian Knudsen da også bagefter.
”Brians sejr var fuldt fortjent. Jeg kan ikke sige så meget til det. Jeg gjorde, hvad jeg kunne, men jeg kunne
ikke stille ret meget op. Mit eget spil blev også lidt
krampagtigt, men det skal ikke tage noget fra Brians
sejr,” sagde Brian Knudsen.
Danmarksmesteren var faktisk en smule overrasket
over sin præstation.
”Det er lidt vildt,” sagde han bagefter.
”Jeg har trænet noget, men jeg har ikke fået trænet så
meget på det seneste, så jeg var vel lidt i tvivl om, hvor
jeg stod. Men så fik jeg en god start på turneringen,”
sagde Brian Zola Hansen og henviste på den måde til
den første kamp mod Allan Schrøder, hvor han lavede
serien på 20, der også blev turneringens største.
”Den start på DM betød, at jeg så meget positivt på det
hele. Og jeg spiller alt i alt en god turnering. I finalen får
jeg også en god start, og jeg tror hele tiden på mit stød.
Jeg bevarede den positive ånd hele vejen, og til sidst
var den hjemme,” smilede Brian Zola Hansen.
Så tog han sin jakke på, sagde farvel og fortsatte ud i
virkeligheden.
Klar til næste episode i Brians liv.
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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

7

Nyhedsbrev fra DDBU
Nyt fra DDBU
Formanden ventes tilbage efter påske
Efter en planlagt operation i begyndelsen af november
fik jeg en blodprop i hjernen som medførte en venstresidig parese (lammelse) og deraf efterfølgende sygemelding og genoptræning.
Forventningen er nu at arbejdet vil kunne genoptages
med passende støtte medio april.Tak til især Michael for at have håndteret funktionen i
den forgangne periodeJeg glæder mig rigtig meget til at komme tilbage igen.
Henning

Poolcup Dansk Ungdomscup i 8 ball
Den indledende runde i denne store poolturnering afvikles i dagene 14. og 15. marts.
Der er igen i år over 300 unge tilmeldt
Der spilles i
Århus
Esbjerg
København
Finalestævnet afvikles den 18. og 19. april i København
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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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Nyhedsbrev fra DDBU
Planlagte møder og aktiviteter i 2014
Måned:
Marts
April
Juni

Dato
14.-15.
21.-22.
17. til 19.
18.-19.
5. juni
6. juni

Aktivitet
Poolcup
DM 8-ball
DM kegler Elite
Poolcup
Bestyrelsesmøde
Årsmøde

Sted
Flere steder
Dans Poolhall
Fluen
København
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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