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Bristol genvandt DM i kegler

af Niels O. Hansen
Bristols Johnny Hansen – Svend Aages søn – havde ikke
været så overbevisende i sine to første kampe, som
han havde været i grundspillet, hvor han havde spillet
med et totalgennemsnit på ikke mindre end 231,36!
Johnny Hansens modstander, Vejbys Thomas
Bræck, havde omvendt præsteret en serie på 664 point
mod Korsør – og generelt bedre spil.
I den tilsvarende kamp mellem de to spillere i sidste
sæson havde Johnny Hansen imidlertid lukket i anden
indgang med en serie på 770 point. Denne gang lagde
han ud mere lidt flere point: 96. Thomas Bræck lavede
64 point, men derfra så Johnny Hansen sig ikke tilbage
og lukkede med 704 point – stævnets højeste serie, og
med et gennemsnit på 400,00 også stævnets største
snit.
Thomas Bræck måtte nøjes med otte point i efterstødet.

BK Bristol genvandt i slutningen af marts det danske
mesterskab i keglebillard for hold, da Odense-klubben
var vært for slutspillet i Elitedivisionen.
Bristol havde fået hjemmebanen, fordi klubben havde vundet grundspillet knebent foran Vejby BK. Det
betød samtidig, at fynboerne havde 1,5 bonuspoint,
Vejby havde 1,0 bonuspoint, mens BK Frem fra Kolding
havde 0,5 bonuspoint. Slutspillets sidste deltager, Korsør BC, måtte starte uden bonuspoint.
Netop bonuspointene gør, at nummer tre og fire
faktisk er piskede til at få point i deres første kamp, hvis
de skal vinde DM. Det gjorde ingen af dem ved dette
stævne, for Bristol vandt 8-0 over Korsør, og Vejby
vandt 6-2 over BK Frem.
På grund af bonuspointene – og fordi Vejby og Bristol også skulle møde hinanden – kunne Korsør herefter ikke længere vinde DM, og meget skulle flaske sig,
for at BK Frem som det første jyske hold siden Bispehaven i 2002 kunne tage guldet.
Det skete ikke, for Bristol vandt 6-2 over BK Frem, og
i det rent sjællandske opgør vandt Vejby med 7-1 over
Korsør.
Dermed stod det klart, at BK Frem og Korsør skulle
spille om bronzen i en kamp, hvor jyderne havde fordel
af at kunne nøjes med uafgjort på grund af det halve
bonuspoint.
BK Frem vandt dog 6-2, og der var dermed ingen
tvivl om bronzemedaljerne.
I finalens finale var det Bristol, der havde fordelen af
et halvt bonuspoint mere. Til gengæld fik Vejby en opmuntring på en lidt trist baggrund. Bristols fjerdemand,
Jens Nielsen, var blevet så syg, at han ikke så sig i stand
til at spille finalekampen.
Det betød, at Svend Aage Hansen i stedet måtte i
aktion, og selvom han lagde for med 80 point mod Erling K. Pedersens mere beskedne 24 point, så endte
den kamp med sjællandsk sejr, da Erling K. Pedersen i
tredje indgang smækkede en serie på 562 point ud.
Han lukkede i femte indgang.
På førstebrættet var der på forhånd spænding, for

I mellemtiden trak det op til Vejby-sejr hos andenmændene, hvor Ole Nymark scorede stabilt: Fem serier
over 100 point.
Kampen vil dog nok mest blive husket for, at nordsjællænderen havde problemer med, at ballerne
”klonk’ede”. Da det skete tredje gang, slog Ole Nymark
knoerne hårdt ned i skifer-pladen. Nok er han en stor
mand, men det må trods alt have gjort mere ondt på
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ham end på billardbordet.
Trods en serie på 302 fra Bristols Brian K. Nielsen
endte den kamp med Vejby-sejr, og så var stillingen 4-2
i sjællandsk favør.
Hele sæsonen skulle nu afgøres på tredjebrættet.
Her havde Bristols Jan Szymula med en serie på 558
point i fjerde indgang skabt sig et forspring til Michael
Sørensen på omkring 400 point.
Men Michael Sørensen er en af spillets største fightere – og det er Jan Szymula i øvrigt også – så med serier på 190 og 236 kombineret med sorte oplæg til Jan
Szymula fik Vejby-spilleren kæmpet sig op på siden af
sin modstander.
I syvende indgang fik Jan Szymula en bal, der ikke
var sort, men den var skummel og svær at udføre. Han
forsøgte at spille medløbsspids, og det lykkedes at dirigere hvid ind i keglerne, men rød endte i midterhullet.
Ny chance til Michael Sørensen, hvor han imidlertid
blot scorede fire point.
Jan Szymula manglede på dette tidspunkt 184 point,
og trods flere halvsvære baller nærmede han sig stille
og roligt de krævede point.
Da han manglede otte point, besluttede han sig for
at forsøge at gå efter dem alle sammen på en snitdirektør op igennem keglerne.
Men han kom for tyndt på hvid bal med det resultat, at den kun væltede yderkeglen. Den forøgede fart
på rød bal bevirkede samtidig, at den trillede for langt
og endte med at lave rødt på den anden hvid bal, der lå
op ad banden.
Men seks point var jo stadigvæk to for lidt, og Michael Sørensen manglede på dette tidspunkt 146 point.
Det er en del, men på dette niveau er det bestemt inden for mulighedernes rækkevidde. Jan Szymula havde
ganske vist efterstød, men det var jo helt værdiløst, da
det blot kunne medføre, at Bristol i givet fald ville begrænse nederlaget til 3-5.
Så presset var på Jan Szymula, og ballerne lå bestemt ikke rart. Tværbal på den bal, som Jan Szymula
netop havde lavet rødt på, var ikke en mulighed. Han
ville lave touché.
Medløbsspids på den anden hvide så også svært ud
– primært fordi Jan Szymula skulle ind over den hvide
bal ved banden for at udføre stødet.
Jan Szymula overvejede også at gå på langs ad bordet og forsøge at lave rødt via kort bande. Men han
endte med i stedet at række ind over den hvide bal ved
banden og trække rød fra den anden hvide tilbage til

rødt – til stor jubel for ham selv og holdkammeraterne.
Dermed forsvarede Bristol sit guld. Og ligesom sidste år vandt fynboerne mesterskabet på det ekstra halve bonuspoint, holdet havde med fra grundspillet.
”Det er stort. Det er megafedt,” sagde Johnny Hansen efter finalen.
”Men sikke da en rutschebane-tur. Jeg var helt nede, da jeg hørte, at Jens ikke kunne spille. Jeg ved godt,
at Jens formentlig er vores bedste kort, selvom Erling
spillede godt i dag. Men Jens er en stærk fjerdemand at
have, Og selvom jeg vandt, frygtede jeg virkelig, at Michael ville vinde, og at Vejby ville løbe med det hele,”
sagde Johnny Hansen.
Michael Sørensen ærgrede sig – med god grund.
”Det er en bitter måde at gå glip af guldet på. At vi
mangler det halve bonuspoint fra grundspillet. Men
man jo anerkende, at Bristol har et godt hold, og det
gælder om at være bedst hele sæsonen. Vi øjnede
chancen, da vi kom på 4-2, og jeg troede faktisk på det,
for det så ud som om, heldet tilsmilede mig i den sidste
kamp. Men den gik altså ikke, og vi er meget skuffede
lige nu,” sagde Michael Sørensen, inden han alligevel
livede lidt op:
”Men om ikke andet så må det da have været sjovt
at se på for publikum.”
Det havde han sandelig ret i.
Bristol er den i øvrigt syvende klub, der forsvarer sit
første mesterskab med succes. De øvrige er KBK, ABK
31, Søborg, ABC, Grøndal og Taastrup.
Bristol har også vundet DM i 3-bande i år, men hvornår det sidst er sket, at en klub har vundet holdturneringen i både kegler og 3-bande, fortaber sig desværre
lidt, da der er huller i statistikken. Det ser dog ud til, at
vi skal tilbage til KBK i 1963/64.
Og det er unægtelig længe siden.
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Billard Klubben Grøndal i København kunne i februar fejre sit 75 års jubilæum.
Klubben er stiften 14. februar 1938 på et privat møde hos Ejner Carlsen, og desuden deltog Ricard Juel
Jensen, Valdemar Carlsen, Charles Jørgensen og Richard Terkelsen. Klubben fik i første omgang til huse på
Godthåbsvej – nærmere bestemt på Grøndalsrestauranten (heraf navnet BK Grøndal).
Allerede senere i 1938 flyttede klubben dog til lokaler på Brønshøj Torv.
Ved ti-års-jubilæet i 1948 havde Billard Klubben
Grøndal store ambitioner, og klubben købte en byggegrund på Degnemose Allé, men dér kom den aldrig til
at bo. Det fortaber sig i det uvisse, hvorfor flytteplanerne ikke blev til noget, men der var bygge-restriktioner i
årene efter krigen, og det kan have haft en indflydelse
på, hvorfor det gik, som det gjorde.
Først i 1972 flyttede klubben til de nuværende lokaler i en kælder på Frederikssundsvej, hvor der stod tre
billardborde. Da der var over 50 medlemmer var det
noget af en udfordring i de efterfølgende 20 år at få
spilletid, men mange spillede også skak, kort og dart i
lokalerne.
Det var også i denne periode, at klubben vandt to
danske mesterskaber i keglebillard med et hold bestående af Michael Hoffmann, René Hendriksen, John
Hansen og Simon Debel.
Michael Hoffmann vandt i starten af halvfemserne
også tre danske individuelle mesterskaber, men han var
langt fra den første fra klubben, der erobrede denne
titel. Det var Knud Knudsen tilbage i 1951.
I slutningen af halvfemserne samlede BK Grøndal et
hold i 3-bande carambole, der til at begynde med havde hjemmebane i forskellige andre klubber i det storkøbenhavnske område.
Senere udvidede klubben spillelokalet, så der stod
to kegle- og to caramboleborde, og det lykkedes et
hold med Steen Petersen, Michael Hoffmann, Brian
Anthony og Brian Zola Hansen at vinde DM i 2002.
Siden 2004-05 har klubben vundet yderligere seks
gange DM, to sølv- og en bronzemedalje, ligesom det
fire gange er blevet til individuelt DM (Dion Nelin 2,
Brian Knudsen og Tonny Carlsen hver et enkelt).
Klubben erstattede for et par år siden de to kegleborde med caramboleborde, således at BK Grøndal i
dag er en caramboleklub.
Derfor var det også naturligt, at der skulle spilles et
par opvisningskampe i 3-bande ved jubilæums-

festlighederne, som var fredag 8. februar.
Ikke mindst ved klub-medlemmet Dan Johansens
mellemkomst var det lykkedes at få de to svenske verdensmestre for to-mands-hold, Torbjörn Blomdahl og
Michael Nilsson, til at møde op for at møde Tonny Carlsen og Brian Zola Hansen i en slags uofficiel landskamp.
Inden det kom så vidt, var der dog tale ved formand
Tage Lauridsen og musikalsk underholdning ved Miss
Molly og Børge B.
Selve landskampen blev spillet som to kampe til 50
point, og her kom danskerne bedst fra start – ikke
mindst Brian Zola, der lagde ud med en serie på ni point.
Ved pausen var svenskerne dog kommet foran, og
herefter løb Blomdahl fra Carlsen.
Det var mere spændende på nabobordet, og ved
stillingen 45-41 lykkedes det med en serie på fire point
for Brian Zola at få udlignet Michael Nilssons føring.
Svenskeren trak dog fra og sikrede dermed blå-gul sejr
på 2-0.
Det kunne dog ikke lægge en dæmper på festlighederne, og der mange gaver til klubben. Den mest bemærkelsesværdige kom fra Tonny Carlsen: En kæmpe
udgave af klubbens emblem med plads til autografer
fra alle gæsterne ved receptionen – til stor glæde for
BK Grøndal i fremtiden.
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Værløse Billard Klub rundede i januar de 50 år.
Den nordsjællandske klub er stiftet 22. januar 1963,
og til at begynde med havde klubben kun et halvmatchkeglebord i et kælderlokale. Men det fik klubben snart
lavet om på, så der i stedet stod to 1/1-match kegleborde i Værløsehallerne.
Klubben markerede sig hurtigt som en af Sjællands
stærkeste, og også på lederfronten gik Værløse i front.
Den måde, vi i hele landet har organiseret turneringerne på i dag, kan et stykke hen ad vejen føres tilbage til
Ib Tholstrups og Eskild Hougaards arbejde i tresserne
og halvfjerdserne.
Værløse Billard Klub var den første sportsklub fra
byen, der rykkede op i landets bedste række. Det skete
i 1976, og det skete kun nogle få timer, inden byens
bedste fjerbold-ekvilibrister også rykkede op i badmintonspillernes øverste række.
Dette hold blev ført an af Tom Pietraszek og Finn
Kastrup, og i slutningen af halvfjerdserne og starten af
firserne var Værløse fast inventar i 1. division, som den
bedste række i keglebillard hed dengang.
I 1986 fik klubben de lokaler, som den har i dag, og
som medlemmerne selv istandsatte.
Til at begynde med var der bl.a. to caramboleborde,
og i flere år havde Værløse Billard Klub et hold den
næstbedste række i 3-bande carambole.
I dag står der fire kegleborde og et carambolebord,
men der er også et lokale, der er indrettet som køkken-,
spise- og hyggerum.
- Vi er lettere adskilt fra alle de øvrige klubber i Værløsehallerne, men vi har et fint samarbejde med alle og
er yderst tilfredse med de forhold, som Værløsehallerne og kommunen stiller til rådighed for os, siger formand Henning Østerbye, som også stod for velkomsten
ved 50-års-festlighederne, som fandt sted lørdag 26.
januar.
Furesøgarden spillede musik, og der var tale ved formanden for Furesø Kommunes kultur-, idræts- og fritidsudvalg, Helle Katrine Møller, inden to af landets
bedste keglebillardspillere, Ole Nymark og Michael Sørensen fra Vejby Billard Klub, spillede en opvisningskamp, som Michael Sørensen vandt knebent.
Det var alt sammen meget velarrangeret, og om
aftenen var der fest for de 54 medlemmer med ledsagere på Furesø Steakhouse, hvor de fik en meget lækker middag, og hvor der var musik og dans bagefter.
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Nyt fra DDBU
EM i Brandenburg

VIGTIGE DATOER I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET
ONSDAG DEN 1. MAJ 2013
Forslag til vedtægtsændringer, forslag til kandidater til
bestyrelsen og udvalg, samt forslag til
modtager af DDBU’s Lederpris og Årets Spiller skal være DDBU’s sekretariat i hænde senest
onsdag den 1. maj 2013.

Fra den 12 til den 21 april afvikles europamesterskaberne i Billard i den tyske by Brandenburg an der Havel.
DDBU sender 18 spillere til EM i disciplinerne:
3-Bande Carambole individuelt for mænd
Brian Knudsen – Michael Lohse – Tonny Carlsen og Dion Nelin.

Forslag kan kun fremsættes af DDBU`s bestyrelse, og
klubber under DDBU.

3-Bande Carambole for 2-Mands landshold
Poul Bjerring og Lars Dunch

LØRDAG DEN 18.MAJ 2013
Den 18. maj 2013 er absolut seneste tilmelding til årsmødet, dersom man ønsker stemmeret på
årsmødet.
Tilmeldinger, der modtages senere end denne dato
giver naturligvis adgang til årsmødet, men ikke
stemmeret!
Tilmelding skal ske elektronisk på
www.billardresultater.dk med brug af klubbens log ind.

3-Bande Carambole individuelt for kvinder:
Jeanette Jensen og Marianne Mortensen
5-kegle for juniorer
Sebastian Skøtt og Jonas Threms
Fri Carambole ungdom – small tables. Og fri carambole juniorer
Anders Henriksen

Kontakt DDBU pr. mail hvis i har mistet jeres brugernavn og adgangskode.

Fri Carambole individuelt kvinder
Marianne Mortensen

Husk at angive om man ønsker at deltage i frokosten.
5-Kegle individuelt mænd
Jan Mortensen – Erling Sjørup – Christian Sønderby –
Kim Henriksen – Torben Matthiesen – Thomas Skrøder
og Lars Nielsen.

Med venlig hilsen
DEN DANSKE BILLARD UNION
f/ Mikael Toft, formand DDBU
Jan Bemmann
General Sekretær DDBU

Det bliver spændende at se hvordan turneringen forløber og som i øvrigt kan følges på www.Kozoom.com
som streamer alle bordene.

DDBU og Skomager
DDBU har besluttet at disciplinen Skomager bliver en
del af DDBU’s turneringstilbud i fremover. For det første vil vi gerne tilføre klubberne flere medlemmer og
derudover vil vi forsøge at skærpe interessen for 5Kegle som ligner Skomager en hel del.
Den første turnering er fastsat til den 11 og 12 maj hvor
de indledende runder afvikles i Taastrup – Bristol Odense og Ikast BK.
Finalen er fastsat til den 15 og 16 juni hvor der dystet
om en førstepræmie på 10.000 kr.

Alle kan deltage både licensspillere og ikke licensspillere – og indskuddet for alle er 200 kr.
DDBU’s regler for Skomager er blevet revideret og vil
blive lagt på nettet hurtigst muligt.
Plakat og turneringsafvikling vil blive udsendt primo
uge 15.
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Pool og snooker

Jan Keller vandt i weekenden d. 30.-31. marts sin
første individuelle DM Guldmedalje.
Cafe Panda i Skive lagde lokaler til årets første DM, og
det blev en spændende weekend med flere tætte kampe og spændende puljer.
Finalen blev et opgør mellem Jan Keller og Bahram
Lotfy, begge spillere havde i kvartfinalerne slået sidste
års finalister Kasper Kristoffersen og Jakob Lyng. I Semifinalerne blev det til sejre over Andreas Madsen og Alban Richard der dermed begge fik bronze.

Kasper Kristoffersen og Bahram Lotfy repræsentere
Danmark ved EM i pool i dagene fra den 10. til 20. april i
Portoroz i Slovenien
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DM i Kegler i BK Frem

Den Danske Billard Union
og
Billardklubben Frem afholder
DM i keglebillard for kvinder og mænd
5. - 6. og 7. april 2013
Det er en stor ære for os i Billardklubben Frem, at vi igen i år kan afholde DM i keglebillard for kvinder og
mænd.
Det er tredje gang inden for 10 år, vi afholder et DM. – Første gang var i 2003, i BK Frem lokaler, og i 2006
blev det afholdt i Kolding Storcenter, i forbindelse med at vi fejrede BK Frems 75 års jubilæum.
Og igen i år har vi en anledning til at skulle stå som arrangør af årets DM i keglebillard for kvinder og
mænd, idet vores Sportsbygning er blevet reddet, og vi kan blive boende.- Det synes vi ikke vi kan gøre
bedre end at arrangere et DM, og samtidig fremvise vores lokaler, ikke mindst for spillere, gæster og byens borgere, men også byens politikere.

Præmieoverrækkelse i Kolding Storcenter 2006
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DOMMERE/LISTEFØRERE

Vi håber igen i år, at der vil tilmelde sig spillere fra andre klubber, som vil hjælpe os som dommere og listeførere.
Det er samtidig en god mulighed for af følge det flotte spil, mens du dømmer kampene, som elitespillerne
viser på den grønne klæde.
Har du lyst og tid, så tilmeld dig på vores hjemmeside, hvor du kan finde alle oplysninger:
http://www.bk-frem.dk/index.php/dm-2013
Her vil du kunne finde tidspunkter hvornår du skal dømme, efter vi har fået alle tilmeldinger i hus, hvor
sidste frist er fredag den 22. marts 2013.
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OVERNATNING
Vi har fundet fire, hvor steder man kan overnatte til rimlige priser. – Bl.a. Hotel Comwell (billedet),
Kolding Vandrehjem samt et par andre gode tilbud.

http://www.bk-frem.dk/index.php/dm-2013/53-eksterne-turneringer/individuel/kegler/dm-keglebillard2013/150-dm-info-hotel
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DM Banket

Vi afslutter som sædvanlig stævnet med en DM banket, og her håber vi, at mange gæster, dommere, og
ikke mindst spillere vil deltage. - Det vil hjælpe os meget at man booker med antal, på nedenstående
link.

http://www.bk-frem.dk/index.php/dm-2013/53-eksterne-turneringer/individuel/kegler/dm-keglebillard2013/159-dm-info-banket
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Web Cam

Vi arbejder meget på at have web cam på alle fire keglebillardborde under hele stævnet, for de der ikke
har mulighed for selv at være til stede under stævnet, eller familie, der gerne vil følge med i stævnet, er
dette et alternativ.
http://www.bk-frem.dk/index.php/video-ind
Vi glæder os meget til at se jer, og håber vi vil få et dejligt stævne, med meget godt og flot billard ikke
mindst på det kammeratlige plan.
I er altid velkommen til at kontakte mig på min mail – og ellers vil I kunne få alle info på vores hjemmeside
På Billardklubben Frem vegne
Benny Kjærsgaard
Formand
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Planlagte møder og aktiviteter i 2013
Måned:

Dato

Aktivitet

Sted

April

5-7
25

DM kegler
Bestyrelsesmøde DDBU

BK Frem
Brøndby

Maj

4.-5.
31.

DIF årsmøde
FU/Bestyrelsesmøde DDBU

Brøndby

1.

Årsmøde DDBU

Brøndby

Juni.

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
Mikael Toft
Telefon: 29248596
E-mail: mt@ddbu.dk

Mandag til torsdag:
Fredag:

8.00 - 15.30
8.00 - 15.00

Medarbejdere:
Jan Bemmann
Generalsekretær og ansvarlig for den
daglige administration

NÆSTFORMAND
Henning Schultz
Telefon: 22709713
E-mail: hs@ddbu.dk

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 20 82
Fax: 43 43 43 35
Internet: http://www.ddbu.dk
E-mail: ddbu@ddbu.dk
Spar Nord: Reg. nr. 9219 Kontonr. 456-52-27365

ELITEUDVALGSFORMAND
Michael Lohse
Telefon: 40104617
E-mail: michael.l.lohse@gmail.com
TURNERINGSUDVALGSFORMAND
Jan Mortensen
Telefon: 40954246
E-mail: jm@ddbu.dk

Karsten Jørgensen
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig
for turneringsadministrationen Øst.

KASSERER
Niels Chr. Kjær
Telefon: 99550200
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

BESTYRELSESMEDLEM
Niels Chr. Rasmussen
Telefon: 29455561
E-mail: niels.c.rasmussen@hotmail.com
FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET
Carsten Andersen
Telefon: 26237912
E-mail: ca@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
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