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Maj 2015 Nummer 5 

N Y T  F R A  D D B U  O G  K L U B B E R N E  

Nyhedsbrev fra DDBU 

Nyt fra DDBU 

DDBU søger klubber  
Kunne du/din/jeres klub tænke sig at høre mere om/være med i  

dette projekt/udviklingsforløb 
”Projekt + 10” 

 
 

Projekt + 10 er et udviklingsforløb der strækker sig over kalenderåret 2015.  
I korte træk kan det beskrives på følgende måde 

Skaf 10 nye medlemmer til din/jeres forening 
 
Formål:   At styrke udviklingen/medlemstallet i de danske billardklubber 
     
Ide:    Klubberne tilbydes en pakke indeholdende følgende:  

Besøg af Udviklingskonsulent 
Kurset ”Klubbens årsplan” eller ”Rekruttering og fastholdelse” 
Ideer til hvervning af nye medlemmer 
Pressemeddelelser 
Plakater 
Foldere 
Roll-ups 
Opfølgning/evaluering 
 

 
Hvad skal du/I gøre?  Tage en beslutning i jeres bestyrelse!!??  Vil/Vil ikke 
    Hvis vil 
    Kontakt Udviklingskonsulenten for et besøg 
 
    Der kan i sæsonen deltage 5 klubber i projektet. 
 
    Ringe heller i dag end i morgen. Der bliver rift om tilbuddet 
 
    Kontakt: 
    Niels  
    Tlf. 24250633 
    E-mail: nuchel@ddbu.dk 
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Høj sol over Aarhus Af Niels O. Hansen 

Nyhedsbrev fra DDBU 

Det lykkedes for de to favoritter at gå videre, men man 
bemærker sig også, at Johnny Hansen endte med pul-
jens laveste totalsnit.  
 
Torben Matthiesen tabte med sølle 30 point i fem ind-
gange til Thomas Bræck Hansen, og Søren Sørensen 
tabte med 134 point til Johnny Hansen i deres første 
kampe, som de to underdogs meget vel kunne have 
fået point ud af.  
Men det gjorde de altså ikke, og i næste runde skulle 
Johnny Hansen så møde Thomas Bræck Hansen.  
Det er en duel, hvor tempospecialisten fra Bristol har 
haft fat i den lange ende i de sidste mange opgør. Ikke 
siden Thomas Bræck Hansen helt suverænt vandt DM i 
2007 har den fine tekniker fået skovlen under fynboen. 
 
Det fik han denne gang – også i den grad. 
 
Thomas Bræck havde sine vanskeligheder undervejs, 
men det lykkedes ham på flot vis at få gjort det onde 
ved Johnny Hansen: Han lukkede i første indgang. Og 
modstanderen nåede kun 28 point. 
 
Da Torben Matthiesen vandt det jyske opgør, var Tho-
mas Bræck Hansen sikker på at gå videre inden sidste 
kamp mod Søren Sørensen, som tilsvarende var slået 
ud af turneringen. Ikke desto mindre lykkedes det for 
nordjyden at vinde en spinkel sejr i tre indgange ved 
bl.a. at lave serien på 514 point. 
 
Det var kun Thomas Bræck Hansens andet nederlag i 
hele sæsonen. 
 
I do-or-die kampen havde Torben Matthiesen fordelen 
af at kunne nøjes med uafgjort. 
 
Den kamp var knap så velspillet. Til gengæld var den 
spændende, og den endte med sejr til Johnny Hansen i 
ni indgange. Johnny Hansen er (igen) nummer 1 på 
ranglisten for Elitedivisionen med knap 200,00 i snit, så 
en kamp og en hel pulje med under 100,00 i snit er 
usædvanligt fra hans side. Torben Matthiesen havde 
med andre ord chancen, men også han er set bedre 
end i den afgørende kamp. 
 
Pulje 2:  
Brian K. Nielsen (Bristol – Odense), Jens Nielsen 
(Bristol – Odense), Kai H. Jensen (Korsør), Claus K. 

Aldrig har der vel været så store forventninger til et 
dansk mesterskab i keglebillard som til årets DM i Aar-
hus. Og lad os bare slå fast: De blev indfriet. 
 
Begge køn fik en ny mester, og efter en lidt sløv start 
viste flere af deltagerne hamrende godt billard. 
Da vejret – efter årstiden – oven i købet viste sig fra sin 
allerbedste side, var fristelsen stor til bagefter at nynne 
med på en (omskrevet) linje i et gammelt hit med 
Gnags: 
Høj sol over Aarhus 
 
Det var efter sigende første gang nogensinde, at Smi-
lets By skulle lægge lokaler til et DM i keglebillard, og 
det foregik hos BK Fluen – en 71 år gammel klub, der 
traditionelt har været blandt byens mindre klubber.  
ABC er historisk set den største klub i Aarhus, men ABC 
gik konkurs i starten af årtusindet. Og Bispehaven – 
beboerklubben fra Hasle, der voksede sig stor og endte 
som en magtfaktor i dansk billard – blev til Aarhus Pool 
& Billard Klub. 
 
Det var ikke alle kegle- og carambolespillere, som fandt 
sig til rette her. I stedet fik BK Fluen vokseværk, og sid-
ste år rykkede førsteholdet i keglebillard op i Elitedivisi-
onen – og selve klubben rykkede fra Sønder Allé i midt-
byen lidt mod nord til Vanggaardcentret. Det var i øv-
rigt præcist her, ABCs problemer for alvor begyndte for 
25 år siden. Men BK Fluen er kommet fornuftigt fra 
land i de nye omgivelser med bl.a. nye kegleborde, som 
stod klar til dette års DM. 
Klæderne på bordene var i øvrigt ikke spritnye, og det 
plejer at glæde spillerne, at klæderne er spillet lidt til, 
så ballerne ikke skøjter rundt. 
Ikke færre end 14 ud af de 16 spillere på herresiden 
havde kvalificeret sig til DM med et totalsnit på over 
100,00. Fire tidligere danske mestre – Finn Mortensen 
og Finn Sørensen fra Nyborg, Per Jensen fra BK Frem i 
Kolding samt Henrik Søndergaard fra Sorø-klubben So-
rana – havde ikke formået at kvalificere sig til slutrun-
den.  
Så der var som nævnt rigtigt store forventninger, da 
stævnet gik i gang fredag formiddag. 
 
Pulje 1:  
En knaldperle af en pulje med to af de bedste spillere 
nogensinde og dertil et par solide folk, som sagtens 
kunne tænkes at overraske. 
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Hansen (Vordingborg) 
Brian K. Nielsen lagde for med en kneben sejr over sin 
klubkammerat, og samtidig lykkedes det for Kai H. Jen-
sen at få nedlagt Claus K. Hansen. 
 
I anden kamp demonstrerede Brian K. Nielsen godt spil 
og vandt ret klart over den lange korsoraner. Dermed 
var fynboen sikker på at gå videre fra puljen efter to 
kampe.  
 
Jens Nielsen og Claus K. Hansen spillede nemlig samti-
dig uafgjort, og derfor var kampen om andenpladsen 
vidt åben inden sidste runde.  
 
Kai H. Jensen havde inden sidste runde fordelen af, at 
han kunne nøjes med at vinde over Jens Nielsen for at 
gå videre. For de to andre handlede det både om at 
vinde deres indbyrdes kamp, spille med et fornuftigt 
snit og for Claus K. Hansens vedkommende samtidig at 
håbe på, at Korsør-spilleren ikke vandt over Jens Niel-
sen. 
Claus K. Hansen gjorde sit ved at vinde over Brian K. 
Nielsen – bl.a. fordi sydsjællænderen fik smækket seri-
en på 512 point ud. 
 
Den kamp blev færdig først, så nu kom det an på, hvem 
der vandt i den sidste kamp.  
Det hele endte med sejr til Jens Nielsen over Kai H. Jen-
sen i 11 indgange, og klubkammeraterne gik på denne 
måde videre.  Tre indgange mere til Jens Nielsen, og 
det havde i stedet været Claus K. Hansen, der var kom-
met i kvartfinalen – medmindre Kai H. Jensen havde 
lukket i mellemtiden! 
 
Pulje 3:  
Pulje 3 bød på et interessant DM-comeback til Henrik 
Ryholt, der var med til at vinde guld i Elitedivisionen 
med Søborg helt tilbage i 1985. 
 
Siden har Henrik Ryholt spillet billard for Bispehaven i 
Aarhus og for Taastrup på Sjælland, han har spillet bå-
de 3-bande carambole og 5-kegle, og så har han i øvrigt 
holdt pause i ti år, inden han kom tilbage til Søborg, der 
nu er kommet til op i dansk billards top igen. Klubben 
kvalificerede sig til slutspillet i Elitedivisionen i år, hvor 
Henrik Ryholt sammen med Carsten Rasmussen, Mor-
ten Themstrup og Henning Kaas dog måtte tage til tak-
ke med fjerdepladsen. 

 
Henrik Ryholt var oven i købet topseedet i puljen, og 
sammen med sidste års mester måtte han siges at være 
favorit til at gå videre. Men igen: Erling K. Pedersen og 
Frank Mundt Jensen var kommet til DM med flotte snit, 
så helt afskrives kunne de ikke. 
 
De kom imidlertid skidt fra start. Frank Mundt Jensen 
fik aldrig gang i noget mod Henrik Ryholt, der ellers hel-
ler ikke spillede op til sit bedste. Kent R. Erichsen var 
bedre spillende, og tvivl om sejren til koldingenseren 
mod Erling K. Pedersen var der reelt aldrig. 
Derefter vandt den regerende mester også over Henrik 
Ryholt, og da Frank Mundt Jensen vandt over Erling K. 
Pedersen kunne alle fire gå videre inden sidste kamp. 
 
Kent R. Erichsen fortsatte det stabile spil – han havde 
en højeste serie på over 300 i alle tre puljekampe – og 
affærdigede i sin tredje kamp Frank Mundt Jensen i fire 
indgange. 
 
Fire indgange var også, hvad Henrik Ryholt brugte mod 
Erling K. Pedersen, der ellers spillede sin bedste kamp i 
sidste runde. Men Søborg-spillerens serie på 532 af-
gjorde sagen. 
 
Pulje 4 
Også pulje 4 bød på et interessant comeback i skikkelse 
af Poul G. Madsen, der var med til DM i 2009 i Odense, 
hvor han gik ubesejret igennem puljen, inden han i 
kvartfinalen tabte til den senere finalist Thomas Bræck 
Hansen. 
Dengang spillede de begge for Vejby, men siden da er 
Poul G. Madsen skiftet til Ishøj-klubben VB II, hvor han 
har gennemgået noget af en udvikling. I sidste sæson 
var det således meget tæt på, at han havde overhalet 
Johnny Hansen som spilleren med højeste årssnit i lan-
det, selvom han på det tidspunkt kun spillede i den 
næstbedste division. 
 
Kvalifikationssnittet sagde også flotte 240,00, så i korte-
ne lå, at Poul G. Madsen kunne tale med om DM-
guldet. Men som det kan ses på slutstillingen, gik det 
slet ikke sådan. 
Set med madsenske øjne begyndte det egentlig for-
nuftigt nok med sejr i seks indgange over Jan Szymula, 
men herefter gik det galt. Helt galt. 
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Mod Ole Nymark nåede Poul G. Madsen kun 36 point i 
fem indgange, og mod Carsten Rasmussen virkede spil-
let nervøst og usammenhængende, og Søborg-spilleren 
endte med at vinde opgøret i 11 indgange. 
Det resultat var bedst for Jan Szymula. Bristol-spilleren 
måtte ganske vist se sig besejret af Ole Nymark i tre 
indgange i sidste runde, men han gik alligevel videre 
takket være sejren på 800-718 i 11 indgange over Car-
sten Rasmussen i anden runde. 
 
Kvartfinaler: Thomas Bræck Hansen – Jens Nielsen 800
-524/5 indgange, Kent R. Erichsen – Johnny Hansen 
288-800/3, Ole Nymark – Jan Szymula 800-484/6 Brian 
K. Nielsen – Henrik Ryholt 576-800/7 
 
Det er værd at bemærke, at alle fire spillere fra Bristols 
DM-guldvindere i Elitedivisionen var repræsenteret i 
kvartfinalen, og at de fik hver sin modstander. 
 
Kvartfinalerne var sammensat efter princippet om, at 
bedste etter skulle møde toeren med laveste totalsnit, 
næstbedste etter skulle møde toeren med næstlaveste 
totalsnit og så fremdeles. 
 
Mest spænding var der på forhånd i kampen mellem 
Kent R. Erichsen og Johnny Hansen. Det var DM-
revanche fra sidste sæson, hvor Frem-spilleren erobre-
de sit første danske mesterskab, og hvor Johnny Han-
sen led sidste sæsons første og eneste nederlag. 
 
Siden da er de mødtes to gange i Elitedivisionens 
grundspil med en sejr til hver som resultat. Til gengæld 
vandt Kent R. Erichsen i slutspillet i samme Elitedivisi-
on, selvom Bristol både vandt holdkampen og – som 
nævnt – guldmedaljerne. 
 
 
Sammenholdt med spillet i den indledende pulje måtte 
man derfor nok kalde Kent R. Erichsen for kneben favo-
rit. 
Han havde sine problemer i denne kamp med dårlige 
kontakter mellem rød og hvid bal – de såkaldte klonk’e-
re – og i tredje indgang stod han på knap 300 point. 
På dette tidspunkt havde Johnny Hansen kun scoret 20 
point, men så brændte han ikke mere – i resten af tur-
neringen! 
 
Det gik til gengæld galt for alle Johnny Hansens tre 

klubkammerater i kvartfinalen. 
 
Af de tre var der nok størst håb til finalisten fra 2011, 
Brian K. Nielsen. Han har været solidt spillende i Elitedi-
visionen, og han kom også til DM-slutrunden med det 
næsthøjeste gennemsnit fra kvalifikationen (246.00). 
Men fynboens spil ved dette DM levede ikke helt op til 
det spil, han har præsteret tidligere på sæsonen, og 
derfor blev det Henrik Ryholt, der tog stikket hjem. 
 
I de to sidste kvartfinaler var det Bristols tredje- og fjer-
demand mod DM-sølvvinderne Vejbys første- og an-
denmand. Og det var trods alt lidt for hård modstand 
for Bristol-spillerne. 
 
Semifinaler: Thomas Bræck Hansen – Henrik Ryholt 
800-684/5, Johnny Hansen – Ole Nymark 800-44/1 
Ole Nymark kom som den eneste af de fire til semifina-
len som ubesejret. Efter en første kamp i puljespillet 
mod Carsten Rasmussen, der ikke havde været den al-
lerbedste, havde mesteren fra 2012 og 2013 fået godt 
styr på spillet i de tre efterfølgende kampe. 
 
I semifinalen lagde han ud med 44 point, men derefter 
kom han så ikke til bordet igen. Johnny Hansen var fly-
vende og lukkede for 61. gang i karrieren til 800 point i 
første indgang. 
 
Den anden kamp blev til gengæld lidt af et drama. 
 
Thomas Bræck Hansen lagde godt ud med en serie på 
342 point, hvor han undervejs udførte den vel nok 
flotteste bal overhovedet ved dette DM. Næsten pak-
ket ind af både kegler og hvide baller lykkedes det ham 
at få sendt rød rundt i tre bander med en forfærdelig 
masse skævt, så den til sidst ramte hvid i nakken og 
væltede kegler. 
Med da Thomas Bræck Hansen ved føromtalte 342 po-
int for anden gang i træk stødte uden at ramme bande, 
kom Henrik Ryholt til bordet. Han måtte dog i første 
omgang nøjes med 54 point. 
 
I anden indgang fik Vejby-spilleren for meget vinkel på 
en snitbal ved 46 point, men i tredje indgang så han ud 
til at være på lukkekurs, da det gik galt på en af de spid-
ser, der skal trykkes ind i keglerne. 
 
På dette tidspunkt manglede Thomas Bræck Hansen 
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blot 20 point, men Henrik Ryholt havde scoret 292 po-
int i anden indgang, og nu scorede han 338 point, inden 
han endte med at brænde en svær nakkebal. 
Stillingen var inden fjerde indgang 780 mod 684. 
 
At score 20 point i en serie, hvor første oplæg ikke er 
sort, er normalt barnemad for Thomas Bræck Hansen. 
Men det skulle vise sig at blive sværere end som så. 
Han lavede rødt to gange og fik også vendt rigtigt ude 
ved banden, så der lå en direktør til tredje stød, selvom 
tredje bal ikke var ramt helt ideelt. Vinklen på direktø-
ren var ikke optimal. 
 
Den 39-årige Vejby-spiller faldt klogt nok ikke for fri-
stelsen til at tage det røde med på direktøren. Det ville 
blot have medført, at tredje bal var endt længere nede 
ved bundbanden. 
I stedet snittede Thomas Bræck Hansen direktøren ind 
til fire point og ville i position bag den anden hvide. 
Men stødet blev lige blødt nok, så han måtte nøjes med 
tværbal. 
Tværballen var i sig selv ikke det store problem, men 
efterstødet kunne vise sig at blive det, for det var svært 
at arbejde med den røde. Og det er sin sag at satse på 
at score otte point på en tværbal. 
 
Det blev til seks point, og derefter stod valget mellem 
en langbal med stor afstand mellem rød og hvid og ikke 
ret megen vinkel – og så tyndt rødt, der muligvis skulle 
udføres med kontraskævt for at forkorte afslaget fra 
anden bal. 
Lærebogen siger, at hvis det er lige svært at score keg-
ler og rødt, skal man spille efter keglerne. Det gjorde 
Thomas Bræck Hansen også, men han fik ikke vinkel 
nok på den hvide, så den fik ikke fat i yderkeglen. 
Det kunne have kostet alt, for Henrik Ryholt manglede 
kun 116 point. Men han fejlvurderede den under-
håndstværbal, som Thomas Bræck Hansen havde efter-
ladt. Og den efterfølgende direktør havde modstande-
ren ingen problemer med. 
 
Henrik Ryholt brændte også udlægget, og dermed kun-
ne der gøres klar til finale. 
 
Finale: Thomas Bræck Hansen – Johnny Hansen 0-
800/1 
Det var tredje gang i historien, at DM-finalen stod mel-
lem disse to spillere. Første gang var i 2008 i Vejby og 
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anden gang var to år senere i Vordingborg. I begge til-
fælde endte det med fynsk triumf. 
Det gjorde det også denne gang. Thomas Bræck Hansen 
vandt trilningen og valgte at lade Johnny Hansen be-
gynde. 
Det skulle vise sig at blive fatalt, for Johnny Hansen 
havde i den grad spillet sig varm i de to foregående 
kampe. Han snittede, trillede igennem, snittede igen og 
virkede virkelig i hopla. Han demonstrerede den vel-
kendte spillestil, hvor ingen af de hvide triller mere end 
absolut nødvendigt. Kynismen sat i system. 
Ved en enkelt lejlighed måtte Johnny Hansen spille en 
nakkebal ude ved lang bande. Den spillede han med 
afmålt tempo til første kegle, og derfra var der ingen 
tvivl. Den 32-årige Bristol-splller lukkede i første ind-
gang som den første nogensinde i en DM-finale. 
 
Thomas Bræck Hansen kiksede efterstødet, og han 
måtte derfor for femte gang tage til takke med sølvme-
daljen. Johnny Hansen tog sin fjerde guldmedalje – og 
den første i fem år – efter en sand magtdemonstration. 
Når han er bedst, så er der ingen over og ingen på siden 
af ham. 
 
”Jeg kan ikke forklare, hvad det er, der sker. Men når 
jeg først får styr på det, så er det bare om at give den 
gas. Så tænker jeg kun på billard. OK, man skal også 
have heldet – og forstå at udnytte, at man har det,” 
sagde Johnny Hansen efter kampen, imens hans ansigt 
strålede om kap med aprilsolen. 
Det tankevækkende ved det DM er så, at Johnny Han-
sens præstation jo ikke var særligt overbevisende i pul-
jespillet, hvor han ret beset var heldig med overhove-
det at gå videre. Og i de to af de seneste fire år, hvor 
han ikke har vundet DM, er han røget ud allerede i pul-
jespillet. De to andre gange har han tabt finalen. 
Højeste totalsnit ved årets DM havde fynboen heller 
ikke trods to kampe med 800,00 i snit. Det havde Tho-
mas Bræck Hansen med 193,50 mod Johnny Hansens 
183,09. 
 
Her handler det også om at slå til på det rigtige tids-
punkt. Som det lød ved sejrsceremonien, så var der på 
forhånd forhåbninger om, at en spiller ville lukke i før-
ste indgang. Nu skete det så hele tre gange. 
”Jeg gjorde det først,” servede sølvvinderen. 
”Jamen, jeg gjorde det sidst,” smashede mesteren. 
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Om Thomas Bræck Hansen så fortrød, at han i slutkam-
pen havde overladt udlægget til sin modstander i ste-
det for at tage det selv og måske sætte Johnny Hansen 
under pres? 
 
Vice-mesteren smilede og svarede så med henvisning 
til, at han jo havde kikset efterstødet: 
”Overhovedet ikke, for jeg kunne jo ikke ramme det 
alligevel!” 
 
 
Kvinder, pulje 1: 
Også kvindernes DM bød på et spændende comeback i 
skikkelse af Charlotte Sørensen, der vandt DM tilbage i 
1999. 
Dengang spillede hun for Næstved – efter at hun havde 
stødt sine første stød i Holbæk – og siden fortsatte kar-
rieren i Taastrup, BK Stjernen og Copenhagen Pool 
House i København samt Amager Sport. Tiden i pool-
klubberne bød på et hav af danske mesterskaber og to 
europamesterskaber – et i 8-ball og et i 14:1 (Straight 
pool). 
Siden da har den nu 32-årige Charlotte Sørensen gjort 
sig bemærket som den vel nok bedste kvindelige spiller 
i skomager, og nu stillede hun altså igen op ved DM i 
keglebillard – denne gang for traditionsklubben KBK/
BNV. 
Charlotte Sørensen havde ingen problemer med Mari-
anne Andersen i første kamp, men til gengæld kneb det 
med at få styr på spillet i anden kamp mod den forsva-
rende mester, Susanne M. Vennersdorf, som vandt ret 
klart, og som i de to første kampe leverede glimrende 
indsatser. 
 
Marianne Andersen er flyttet tilbage til Fyn efter en 
årrække på Sjælland. Hun vandt sin anden kamp ved 
dette DM mod sin tidligere klubkammerat, Heidi Wien-
dahl. Men fynboen vidste også, at det med stor sand-
synlighed krævede en sejr i sidste kamp mod Susanne 
M. Vennersdorf, hvis hun skulle gå videre.  
Chancen var der på sin vis, for den regerende mester 
var ikke oppe på samme niveau som i de to første kam-
pe. Det var dog rigeligt til at vinde alligevel, og da Char-
lotte Sørensen som ventet vandt over Heidi Wiendahl, 
så var sagen klar. 
 
 
 

Kvinder, pulje 2: 
Man bemærker sig ved årets DM fraværet af den tidli-
gere sølv- og bronzevinder, Pia Thybo fra Keglen – 
Høng. Hun er blevet mor og følte ikke, hun havde tid til 
at deltage ved mesterskabet. 
Værtsklubbens Marianne Mortensen gjorde som ventet 
rent bord i denne pulje, og med sejre på over 200 point 
i alle tre kampe var hun ikke på noget tidspunkt pres-
set. 
Laila Knudsen gjorde en god figur i sin første kamp mod 
Marianne Mortensen og i særdeleshed i anden kamp 
mod Annie Clausen, hvor serien på 116 medvirkede til 
et gennemsnit på 20,00. 
I den afgørende kamp mod Charlotte Koefoed kørte det 
til gengæld ikke, og Vordingborg-spilleren endte med at 
vinde 500-366. 
Annie Clausen var plaget af sygdom og havde ikke sin 
bedste turnering. 
 
Semifinaler: Susanne M. Vennersdorf – Charlotte Koe-
foed 500-346/20 indgange, Marianne Mortensen – 
Charlotte Sørensen 452-500/12 
Charlotte Koefoed begyndte bedst i kampen mod Su-
sanne M. Vennersdorf, som imidlertid fightede sig tilba-
ge i opgøret. 
 
Charlotte Koefoed – der også er kendt som Claus K. 
Hansens bedre halvdel – har et stort repertoire af bal-
ler, og hun er ligesom sin navnesøster kendt for at væ-
re stærk i en skomager. Til gengæld mangler der stadig 
noget i serieopbygningen. 
 
Hun leverede sin bedste indsats ved dette DM i semifi-
nalen, men Susanne M. Vennersdorfs mere praktiske 
tilgang til spillet viste sig at blive afgørende. 
Den anden semifinale blev klart dette DMs bedste 
kamp på kvindesiden. 
Charlotte Sørensen lagde ud med 128 point og førte 
efter tre indgange med knap 200. Men Marianne Mor-
tensen giver sig ikke så let og sørgede med serier på 
128 og 138 for, at det alligevel var hende, der kunne gå 
til pause med føring. 
 
Efter pausen lykkedes det imidlertid for Charlotte Sø-
rensen at fyre yderligere en serie på 100 af, og det blev 
i sidste ende afgørende. 
Værtsklubben havde nok håbet på at få en deltager i 
finalen, men hun tabte til en modstander, der var bed-
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Høj sol over Aarhus  

Nyhedsbrev fra DDBU 

 

P.S. Det er muligt at se samtlige kampe fra årets DM på 

Youtube.com. Gå blot ind på hjemmesiden og søg på 

den kamp, du ønsker at se, så kommer den frem som 

søgeresultat. Derefter kan ud bare klikke på den. Det er 

ikke mindst stort benarbejde fra Kent R. Erichsens side, 

der har gjort dette muligt. 

re på dagen. 
 
Finale: Susanne M. Vennersdorf – Charlotte Sørensen 
346-500/13 
Den kamp vil især blive husket for en ting: En situation, 
hvor Charlotte Sørensen havde fået et sort oplæg. Den 
røde lå foran keglerne. Ingen af de hvide kunne ram-
mes direkte. Den ene lå nede i bundbanden. Den anden 
tæt på hjørnehullet. 
Charlotte Sørensen tænkte længe og endte til sidst med 
at spille ballen op til bundbanden og retur – nogenlun-
de til udgangspunktet. Hun gjorde med andre ord intet 
forsøg på at score på ballen. 
Et sus gik igennem publikum. Kunne man det? 
Charlotte Sørensen selv forsvarede sig med, at hun 
trods alt havde spillet bande på den, og at hun i øvrigt 
ikke vidste, hvad hun skulle have forsøgt for at score på 
den. 
Susanne M. Vennersdorf sagde efter kampen, at hun 
nok mente, at man kunne have forsøgt at spille noget 
på oplægget. 
 
”Men lad os nu være ærlige: Det var jo ikke derfor, jeg 
tabte kampen. Jeg havde andre chancer,” lød det fra 
den slagne mester. 
Og det var ikke helt forkert. Susanne M. Vennersdorf 
lavede en serie på 98 inden pausen, men efter pausen 
blev det ikke til det helt store fra hendes side. Nogle af 
oplæggene var ikke ret gode, men der var også andre 
oplæg, hvor hun ikke fik scoret tilstrækkeligt. 
Charlotte Sørensen lavede på sin side en serie på 106 
point, og hun demonstrerede tempospil, som man nor-
malt ikke ser på kvindesiden. På baggrund af hendes 
spil i semifinalen og finalen var det svært at indvende 
noget imod hendes guldmedalje. 
 
”Helt bestemt. Charlottes sejr var fortjent. Jeg opnåede 
mit delmål: At gå videre som bedste 1’er. I finalen lod 
jeg mig distrahere af en masse ting, der ikke havde no-
get med selve spillet at gøre,” sagde Susanne M. Ven-
nersdorf. 
”Hold da op, hvor er jeg glad. Det var dejligt at være 
med igen,” sagde Charlotte Sørensen selv. 
Men om hun stiller op til næste år, ved hun ikke endnu. 
”Men det trak da ikke ligefrem fra, at jeg vandt.” 
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Nyt fra DDBU 

Nyhedsbrev fra DDBU 

EM i Brandenburg 
Igen blev resultatet en enlig bronzemedalje og 
igen blev det en af de unge talenter der hentede 
den hjem. 
Ved sidste EM var det Sebastian Skøtt der tog en 
medalje hvor Jonas Threms blev slået knebent i 
kvartfinalen. 
Denne gang byttede de til det omvendte. Sebasti-
an kom ikke videre til kvartfinalen hvorimod Jonas 
både gik videre og var i semifinalen utroligt tæt på 
en finaleplads. 
Jonas tabte 3-2 i sæt efter en føring på 2-1 og et 
komfortabelt forspring i 4 sæt. Desværre svigtede 
koncentrationen et par gange og med den stan-
dard og rutine de italienske spillere har så bliver 
det straffet umiddelbart. 
Men ingen tvivl om at vi har 2 unge spillere vi skal 
gøre noget ud af i de kommende år. 
I 3-Bande Carambole individuelt deltog Thomas 
Andersen og Brian Knudsen. TA tabte i 2 meget 
tætte kampe medens BK gik videre i sin pulje. Her 
mødte BK en Roland Forthomme fra Belgien i stor-
form. BK kom bagud med 21-3 i 3 indgange og den 
føring var ikke til at hente. 
I 3-Bande Carambole for 2-mandshold havde vi 
Tonny Carlsen og Brian Zola Hansen i spil. Den før-
ste kamp mod Italien blev overstået som forventet 
med en sikker sejr til det danske hold som herefter 
skulle møde Tyrkiet B - Cenit og Kiraz. 
Tyrkiet har mange gode spillere og for at slå dem 
krævede det topmotivering og top spil af dansker-
ne. Vores danske mester Brian Zola Hansen kom 
aldrig ind i kampen mod Kiraz og resultatet blev et 
2-0 nederlag og en placering mellem 9-16. 
I 3-Bande Carambole for kvinder deltog Marianne 
Mortensen og Jeanette Jensen. Begge mødte The-
rese Klompenhouwer fra Holland - den senere Eu-
ropamester - JJ i den indledende pulje og MM i 
kvartfinalen. JJ blev nr. 3 i sin pulje med et gen-
nemsnit på 0,507 og MM nr. 2 med et gennemsnit 
på 0,530. I kvartfinalen tabte MM 30-13 til Klomp-
enhouwer som vandt finalen med et gennemsnit 
på 1,313! 

I 5-kegle var vi repræsenteret med 2 hold og 9 in-
dividuelle spillere. Hold A mødte San Marino i den 
afgørende kamp om førstepladsen i sin pulje som 
var ret afgørende for hvilken modstander man 
skulle møde i kvartfinalen. Et ærgerligt nederlag i 
stafetten medførte at modstanderen blev Tyskland 
i stedet for Schweiz. Mod Tyskland vandt ingen af 
danskerne. Det samme skete for Hold B som mød-
te de senere mestre fra Italien. I den individuelle 
turnering gik ingen danskere videre fra de indle-
dende puljer. Erling Sjørup og Martin Olesen var 
allerede i hovedturneringen  men kom ikke videre 
herfra. MO tabte i 3 sæt medens ES tabte med 3-2 
i en meget tæt kamp. 
Anders Henriksen som stillede op i Fri Carambole 
U/21 var i forvejen et af vores store medaljehåb. 
På det høje niveau de unge spillere befinder sig er 
en enkelt fejl fatal. AH var godt i gang mod Adam 
Kozak fra Tjekkiet og vi var alle overbeviste om at 
nu var pladsen i semifinalen på plads da AH ved 
123 point kom ud af position-brændte- hvorefter 
modstanderen lukkede i en serie på 294. AH var 
meget skuffet umiddelbart efter kampen og det 
var vi andre naturligvis også på Anders' vegne. 
Men hans talent er så stort at der helt sikkert ven-
ter mange gode resultater i fremtiden. I Cadre 71-2 
deltog Michael Mikkelsen som tabte begge sine 
puljekampe. 
Det var så EM for denne gang - der forestår nu en 
snarlig grundig evaluering af mesterskabet. 
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Nyhedsbrev fra DDBU 

 

LC Regionsfinale i Viborg BC 
 Viborg Billard Club var lørdag, den 25. april 2015 vært 
for Regionsfinalen (vest for Storebælt) i Ladiescup. De 
16 kvinder, der i løbet af sæsonens 8 ladiescupper i Jyl-
land og på Fyn havde tjent flest grand prix point, skulle 
dyste om ædelt metal og en lille gave fra Den Danske 
Billard Union i form af gavekort. 
 
16 kvinder (fra klubberne: Asaa, BK Fluen i Århus, BK 
Frem i Kolding, Sindal, Søndersø og Taars) i højt humør 
og fulde af kampgejst mødte op i klubben midt på for-
middagen til et veldækket morgenbord, hvor snakken 
gik lystigt, inden Susanne M. Vennersdorf 
(stævneleder) kunne byde velkommen. Alle "pigerne" 
blev præsenteret og modtog en lille erindringsgave fra 
klubben med gravering (touchpen/kuglepen). Med øn-
sket om "God Kamp!" til alle blev de fire 4-mands puljer 
sat i gang ved hvert sit bord, hvor det gjaldt om at blive 
nr. 1 eller 2 i puljen, da de otte bedste ville gå videre til 
selve finalespillet (kvartfinalerne).  
 
Efter en kort frokostpause blev de sidste indledende 
puljekampe spillet, og de 8 kvartfinalister var fundet. 
 
De fire puljevindere: 
Pulje 1: Louise Ulvmose, Taars, 
Pulje 2: Tina Hjort Hansen, BK Frem, Pulje 3: Henriette 
Wagner, BK Frem, Pulje 4: Laila Knudsen, Taars. 
 
Der blev uddelt spurt- og trøstepræmier efter det indle-
dende puljespil til: 
 
a. Henriette Wagner, BK Frem (bedste 1'er (132,89% i 
forhold til tilmeldt snit) og bedste enkelte kamp) 
b. Karina Petersen, BK Frem (bedste serie i forhold til 
distance (46 point ud af 98 = 47% i én indgang) 
c. Lotte Jensen, BK Fluen (dårligste præstation af alle) 
d. Kirsten Jensen, Taars (fik i en af sine kampe kun 6 
point – ØV) 
 
1. kvartfinale: Henriette Wagner, BK Frem mod Karina 
Petersen, BK Frem.. Karina vinder stort! 
(Karinas distance er 98 point. Henriette når kun 42 po-
int af sin distance på 76.) 
 
2. kvartfinale: Laila Knudsen, Taars mod Karin Abel, 
Asaa.. Karin vinder knebent! 

(Karins distance er 82 point. Laila når 260 af sin di-
stance på 302.) 
 
3. kvartfinale: Eva Olesen, Sindal mod Louise Ulvmose, 
Taars.. Louise er helt overlegen! 
(Louises distance er 174 point. Eva når 46 point af sin 
distance på 102.) 
 
4. kvartfinale: Laila Kristensen, BK Frem mod Tina Hjort 
Hansen, BK Frem.. Tina spiller en helt forrygende kamp! 
11 gange ved bordet, og kampen er slut! (Tinas di-
stance er 124 point. Laila når 24 ud af sin distance på 
92.) 
 
1. semifinale: Karina Petersen, BK Frem mod Karin 

Abel, Asaa.. Karin vinder igen med lille margin.. 
Karina når 82 af sine 98 point. 

2.  
2. semifinale: Louise Ulvmose, Taars mod Tina Hjort 
Hansen, BK Frem.. Tina spiller denne gang langt under 
standard (når 64 point af 124), mens Louise bare spiller 
derudaf og har heldet med sig. 
 
1.-2. pladsen: Louise Ulvmose, Taars mod Karin Abel, 
Asaa..Louise spiller igen overbevisende, og Karin må 
bøje sig (får 64 af 82 point). 
3.-4. pladsen: Karina Petersen BK Frem mod Tina Hjort 
Hansen, BK Frem.. Efter uafgjort vinder Tina omkampen 
til halv distance. 
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Anders Henriksen vinder DM i Fri Carambole 

Anders Henriksen blev ny Danmarksmester i Fri caram-
bole. 
I finalen slog han Dan Nielsen med 300-85 i 6 indgange, 
og han lukkede med en serie på 169. 
Anders Henriksen spillede med 26,00 i totalsnit 
Dan Nielsen havde højeste totalsnit på 33,81, samt høje-
ste serie på 294. 
Dan og Anders spillede begge en kamp med 100 i snit. 

Nyt fra DDBU/klubberne 

Nyhedsbrev fra DDBU 

Louise Ulvmose, Tårs blev dermed denne sæsons vin-
der af regionsfinalen i Ladiescup. 
 
Der skal lyde STOR TAK til alle, der hjalp til, så alt forløb 
på bedste vis! Derudover vil Viborg Billard Club gerne 
takke vore sponsorer til stævnet: Slagter Bjarne Mor-
tensen på Kirkebækvej, Johns Blomster, Vin & Vin Vi-
borg samt Profil Sport - TUSIND TAK! 
 
Efter præmieoverrækkelse og fotografering i stor stil 
kunne alle med et ønske om "Vi ses til næste sæson.. 
og god tur hjem"! vende næsen hjemad. En rigtig hyg-
gelig dag med masser af god forplejning .. og ikke 
mindst godt billardspil var til ende. " 
 
  VIBORG BILLARD CLUB 

Susanne M. Vennersdorf 

Program for afvikling af Master Class i KBK/BNV d. 8-10. maj 2015 
 
Her er programmet for weekendens Master Class. 
 
Fredag:     
Dick Jaspers er på fra kl.17.00 - 22.00.  
Der vil være en spisepause kl.19.00-19.45. 
Deltagerne er inviterede DDBU spillere. 
 
Lørdag:      
Ole Nymark og Dick Jaspers er på fra kl.11.00 - 17.00. 
Der vil være en spisepause kl. 13.00-13.45 
Deltagerne er KBK/BNV spillere og inviterede DDBU spillere. 
 
Søndag:     
Ole Nymark og Dick Jaspers er på fra kl.11.00 - 17.00. 
Der vil være en spisepause kl.13.00-13.45. 
Deltagerne er inviterede DDBU spillere. 
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Nyt fra DDBU 

Nyhedsbrev fra DDBU 

Brøndby den 26. marts. 2015 

Lørdag den 6. juni kl. 10.00: 

 

Idrættens Hus  Brøndby Stadion 20 

2605  Brøndby 

 med følgende 

 

D A G S O R D E N 

 

 

1) Valg af dirigent     

2) Valg af mødesekretær     

3) Prøvelse af mandater     

4) Bestyrelsens beretning til godkendelse     

5) Ordensudvalgets og Sports- og Appeludvalgets beretninger til ori-

entering 

    

6) Regnskabsaflæggelse til godkendelse     

7) Vedtagelse af politikkatalog     

8) Indkomne forslag     

9) Forslag til vedtægtsændringer     

10) Rapportering fra temamøderne jvf. § 5     

11) Fremlæggelse af budget til orientering. Godkendelse af gebyrer og 

kontingenter. 

    

12) Valg:     

   Næstformand for bestyrelsen Michael B. Nielsen for 2 år     

   Kasserer Niels Chr. Kjær for 2 år     

   Formand for Eliteudvalget Tage Lauridsen for 2 år 

 Bestyrelsesmedlem Tina Hjort Hansen for 2 år. 

 Bestyrelsessuppleanter Tonny Carlsen og Kent Erichsen for 1 

år 

 Medlem af Sports- & Appeludvalget Erik K. Petersen for 2 år 

 Medlem af Sports- & Appeludvalget Kim Jørgensen for 2 år 

 Medlem af Ordensudvalget Jan Olsen for 2 år 

 Suppleant til Ordensudvalget Per Jensen for 1 år Suppleant til 

Ordensudvalget Mikael Toft for 1 år Suppleant til Ordensudvalget 

Fritjof Dittmann for 1 år 

 Interne revisorer Steen G. Hansen og Morten Themstrup In-

tern revisorsuppleant Harry Dahl 

    

                Alle ovennævnte opstillede er villige til genvalg.     

13) Eventuelt     

 

 Med venlig hilsen 

p.v.a. Fungerende formand 

Michael B. Nielsen 

 

Jan Bemmann 

Generalsekretær DDBU 
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Nyt fra DDBU 

Nyhedsbrev fra DDBU 

 
 

 
VIGTIGE DATOER I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET 

 
 
 
ONSDAG DEN 6. MAJ 2015 
 
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 6. maj 2015. 
Forslag kan kun fremsættes af DDBU`s bestyrelse, og klubber under DDBU. 
 
LØRDAG DEN 23.MAJ 2015 
 
Den 23. maj 2015 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. 
På tilmeldingssiden fremgår det hvor mange delegerede klubben kan tilmelde samt pris for frokost som i år er kr. 135.- pr. 
person. Husk at angive om man ønsker at deltage i frokosten. 
 
Kontakt DDBU pr. mail hvis I har mistet jeres brugernavn og adgangskode.  
 
 
Med venlig hilsen 
DEN DANSKE BILLARD UNION 
p.v.a. Michael B. Nielsen 
fungerende formand DDBU 
Jan Bemmann 
Generalsekretær DDBU 

http://www.billardresultater.dk
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Nyhedsbrev fra DDBU 
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JBM LIGAEN 3 BANDE CARAMBOLE  

Nyhedsbrev fra DDBU 

DANMARKSMESTERSKAB 2014 - 2015  SLUTSPIL 
 
Spilledato :   Lørdag den 9. maj 2015. kl. 11.00  
  
Spillested :   Bristol Odense, Stadionvej 50 Opg. F 5200 Odense V. Tlf. 66 19 24 20  
  
Mødetid :   Lørdag kl. 10.30  
  
Distance :   2 x 50 points.  
    2 x 42 points  
 
Afvikling :   Jfr. DDBUs turneringsreglement.  
  
Deltagere :  

1. Bristol Odense  
2. BK Grøndal  
3. Varde  
4. Fredericia  

 
AFVIKLINGSPLAN  

Lørdag Kl. 10.30, senest Mødetid for alle hold  
Lørdag Kl. 11.00 Kamp 1 Bristol - Fredericia  
Lørdag Kl. 13.00 Kamp 2 BK Grøndal - Varde  
Lørdag Kl. 16.00 Kamp 3 Vinder 1 - Vinder 2  
Lørdag  Kl. 18.00 Præmieoverrækkelse.  

    Lørdag Kl. 19.00 Banket  
 

Alle 4 hold skal være til stede ved præmieoverrækkelse og banket.  
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Nyhedsbrev fra DDBU 

Nyt fra klubberne 

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 A-finalen. 
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. 
 
 
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. 

   

mailto:hhp1489@yahoo.dk
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DANSK-MESTERSKAB (Junior) 2014 – 2015  

Kegler, 3-Bande Carambole, Int. 5 kegle.  
 
Spilledato:   Fredag den 15. maj 2015, kl. 15.00  
   Lørdag den 16. maj 2015, kl. 10.00  
   Søndag den 17. maj 2015, kl. 10.00 
  
Spillested:   Nykøbing F. Billardklub, Ndr. Ringvej 27, 4800 Nyk.F. Tlf. 5485 0618  
 

Mødetid:   Fredag kl. 14.30  
Stævneåbning:   Turneringsleder Henning Rasmussen, Lokalkoordinator Øst,  
   Kl. 14.45 - Turneringsstart kl. 15.00  
   Alle spillere skal være tilstede ved stævneåbning.  
 
Distance:    
   Kegler    500 / 600 point  
   3 Bande Carambole  20 point  
   Int. 5 kegler   3 x 50 point  

KEGLEBILLARD:  
Pulje 1:  
110081 Daniel Gullach 608 - Aars BK  
118382 Jakob Kristensen 224 - Hvalsø BK  
117662 Søren Hartner Terp 633 - BK Frem  
119489 Bjørn M. Jensen 243 - Slagelse BK  
 
Pulje 2:  
118497 Anders Henriksen 401 - Nakskov BK  
113488 Sebastian Skøtt 633 - BK Frem  
118448 Niels A. Nielsen 670 - Raa BK  
 

3 BANDE CARAMBOLE:  
Pulje 1:  
118497 Anders Henriksen 401 - Nakskov BK  
118448 Niels A. Nielsen 670 - Raa BK  
119489 Bjørn M. Jensen 243 - Slagelse BK  
 
Pulje 2:  
118382 Jakob Kristensen 224 - Hvalsø BK  
110081 Daniel Gullach 608 - Aars BK  
110365 Jonas Threms 252 - Vejby BK  

 
INT. 5 KEGLER:  
Pulje 1:  
113488 Sebastian Skøtt 633 - BK Frem  
110365 Jonas Threms 252 - Vejby BK  
117662 Søren Hartner Terp 633 - BK Frem  
118229 Kristian Mikkelsen 623 - BK 22  
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Pool og snooker 

Rune Kampe vinder DM for 12. gang 

Efter fire dages intens DM snooker i påsken stod finalen 
søndag aften imellem storfavoritten Rune Kampe og 
overraskelsen Christopher Vejlager. Første frame var en 
taktisk affære hvor Christopher Vejlager trak det læng-
ste strå og bragte sig i front 1 – 0 med en flot rydning 
på 25. Herefter var det Rune Kampe der havde overta-
get, og med fire frames i træk sikrede han sig sin 12. 
DM titel med en sejr på 4 – 1.  

Bronzemedaljerne gik til de to tabende semifinalister, 

Thomas Bechmann (tabte 4 – 3 til Christopher Vejlager) 

og Michael Bergsby Andersen (tabte 4 – 0 til Rune Kam-

pe) 

Christoffer Lentz vinder AM 9-ball 

Efter sin sejr i Pure-X 9-ball Open i Odense for 14 dage 

siden, var Christoffer Lentz en af favoritterne til demme 

Mesterskab i A-rækken, og han levede til fulde op til 

denne værdighed. 

Med sikre sejre hele vejen vandt denne 12 årige endnu 

en titel, og han bekræfter at Herlev har fat i den lange 

ende når det kommer til arbejdet med nye talenter. 

Jan Eliasen sikrede sig sølvmedaljen og Hans Christen-

sen og Roy Ibsen tog sig af bronzemedaljerne. 

Billedet er lånt fra Hans Christensens Facebook væg. 

Frederik Schelde Madsen vinder Mesterrække 
Mesterskabet i 9-ball 

Finalen i årets Mesterrække Mesterskab i 9-ball stod 
mellem to tidligere eliterække spillere, Jesper Schmidt 
fra arrangør klubben Dan’s Poolhall og Frederik Schelde 
Madsen fra Herlev Pool Club. Det blev en kamp som 
Frederik vandt overbevisende med 8-2 og dermed sik-
rede sig titlen og en 12. seedning til DM om 3 uger. 
Marcus Mentzler fra Osted BK og Mathias Mortensen 
fra Bristol Odense fik bronzemedaljerne.  

https://youtu.be/b1vghenXGUk?t=42m32s
https://youtu.be/b1vghenXGUk?t=42m32s
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Resultater fra Landsfinalen 
 
Drenge gruppe 1 individuel 
1 Jacob Bryld,  Hellerup Fritidscenter 
2 Alexander Tallbacka Hellerup Fritidscenter 
3 Michael Luu  Skibshus klubben 
3  Sebastian Fürstnow Hellerup Fritidscenter 
 
Drenge gruppe 2 individuel 
1.  Christian Pless  Herlev 
2.  David   Herlev 
3.  Ibo   Klub FRI 
4.  Ahmed Murad   Tovshøj 
 
Pige 1 individuel 
1 Ida Rømer   Gadstrup fritidsklub 
2 Mia   Furesøgård 
3 Natacha Jakobsen Furesøgård 
3  Liva   Dronen 
 
Drenge 1 hold 
1 Danalund 1 
2 Hellerup 3 
3 Danalund 2 
3  Gadstrup 
 
Drenge 2 hold 
1 Klub FRI 1 
2 Herlev 
3 Tovshøj 1 
3  Vangede 1 
 
Pige 1 hold 
1 Grønhøjgård 1 
2 Furesøgård 
3  Grønhøjgård 2 
 
De vindende hold deltager den 6. og 7. juni i Nordiske 
Mesterskaber i København 

EM i Pool 
DDBU var repræsenteret med 3 spillere i Em i Por-
tugal. 
Andreas Madsen 
Disciplin  Placering 
8 Ball   17 
9 ball   65 
10 ball   5 
14-1   33 
 
Bahram Lotfy 
Disciplin  Placering 
8 Ball   33 
9 ball   33 
10 ball   9 
14-1   17 
 
Kasper Kristoffersen 
Disciplin  Placering 
8 Ball   33 
9 ball   9 
10 ball   9 
14-1   17 
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Nyhedsbrev fra DDBU 

 Nyt fra DIF 

Frivillighedstjek.dk:  
Værktøjskassen til de idrætsfri-
villige 
 
’Afklar roller og opgaver’ og ’Lav en årsplan’. Så-
dan lyder tre ud af 27 værktøjer, som DIF har la-
vet til de ca. 340.000 DIF-frivillige. 
 
 
 
Hvis du er frivillig træner eller leder i en idrætsfor-
ening og endnu ikke har været et smut forbi Frivillig-
hedstjek.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 idræts-
forening. 
 

Du finder fx skabeloner til, hvordan du laver en dom-
merplan, 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. Re-
sultatet af testen giver dig både anbefalinger til, hvor-
dan din idrætsforening bliver bedre til at rekruttere og 
fastholde frivillige samt konkrete værktøjer, som for-
eningen kan benytte. 
 
Tjek sitet: www.frivillighedstjek.dk  

Ny viden for dig som be-
styrelsesmedlem  

 

 

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 besty-

relsesmedlem. 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 klubbe-

styrelserne. 

 

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, uddannel-

ser og skriftligt materiale. 

 

Du kan se mere på vores hjemmeside 

 

Eller du kan gå direkte til registeringen og onlinekur-

set her 

http://www.frivillighedstjek.dk
http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2013/december/20131211_onlinekursus
http://dif.itai.dk/login/index.php
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Nyhedsbrev fra DDBU 

Måned: Dato   Aktivitet     Sted 
   
Maj  9.                                        Slutspil JBM Ligaen 3-Bande Carambole         Bristol-Odense 
  8.-10.                Clinic med Dick Jaspers og Ole Nymark i  
     3 Bande Carambole og Keglebillard                             KBK/BNV 
Juni  5.   Bestyrelsesmøde    Brøndby 
  6.    Årsmøde     Brøndby 
  6. og 7.    Nordisk  Mesterskab for skoleungdom  Copenhagen P 6 SH 

Planlagte møder og aktiviteter i 2014  

Har du en begivenhed som skal i vores kalender  send den til nuchel@ddbu.dk så kom-
mer den med næste gang vi udsender Nyhedsbrev.  

Deadline den 20. i hver måned 
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FORMAND 
Henning Schultz 
Telefon: 22709713  
E-mail: henningbayschultz@hotmail.com 
  
NÆSTFORMAND 
Michael B. Nielsen 
Telefon: +45 40 81 18 51  
E-mail:  michael_b@nielsen.mail.dk  
 
ELITEUDVALGSFORMAND 
Tage Lauridsen 

Telefon: +45 25393112 

E-mail:  tage.lauridsen@gmail.com 
 
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 
Henrik Andersson 
Telefon: + 45 51958250 
E-mail: ht.andersson@live.dk 
 
MEDLEM AF BESTYRELSEN 
Tina Hjort Hansen 
Telefon:  
E-mail: trille.hjort@hotmail.com 

DDBU’s bestyrelse 

Åbningstider: 
 
Mandag til torsdag:  8.00 - 15.30 
Fredag:   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 

DDBU’s sekretariat 

H P  H E R  S T Ø D E R  D U  I N D  I  N O G E T  G O D T  


