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DDBU’s årsmøde 2013
DDBU har afhold sit ordinære Årsmøde i Idrættens Hus i Brøndby lørdag den 1. juni
Omkring 100 delegerede fra landets klubber var mødt op.
Der var livlig debat fra talerstolen. Referat fra mødet vil senere kunne læses på DDBU’s hjemmeside
Der blev traditionen tro uddelt hædersbevisninger som i år tilfaldt:
Årets spiller
Andres Madsen
Årets leder:
Leif Buch
Æresmedlem af DDBU: Kaj Egsvang

Herlev Pool Club
BK Frem
Midtfyns Billard Klub
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Michael Lohse som dansk mester – det er bare positivt
Hvis man kender lidt til Michael Lohse, så vil man vide,
at han i bund og grund er en person, der forsøger at se
lyst på tilværelsen.
Siempre positivo og immer positiv sein er et par af hans
favorit-udtryk, når han skal opdatere sin konto på det
sociale medium, Facebook, Og han giver på den måde
mindelser om en forhenværende dansk landstræner i
fodbold, som – næsten uanset hvad der skete – slog et
stort smil op og erklærede, at det är bara positivt.
Det var i hvert fald let at se det positive i tilværelsen for
ham den søndag eftermiddag i KBK/BNVs lokaler, hvor
han for første gang nogensinde var blevet dansk mester
i 3-bande carambole.
Det hele var begyndt to dage forinden, men inden gennemgangen af puljerne er det nok lige værd at gøre
opmærksom på, hvordan kvalifikationen til finalestævnet var foregået. For der vil jo nok være dem, der vil
mene, at der mangler nogle navne.
Indtil for et par år siden var det puljespil, hvor nummer
et og to gik videre til finalestævnet..Men i to år har der
nu kørt en Danish Tour, hvor spillerne samler point.
Dion Nelin og Jacob Haack-Sørensen har slet ikke deltaget i Danish Tour i denne sæson og var derfor ikke med.
Og så var der indført en regel om, at han man skal have
deltaget i mindst fem ud af otte afdelinger for at kunne
kvalificere sig til finalestævnet. Brian Knudsen og René
Hendriksen havde point nok, men de havde kun deltaget i fire afdelinger. Det gav så umiddelbart plads til
Brian Zola Hansen, men han havde kun deltaget i tre
afdelinger og var derfor heller ikke kvalificeret.
Overvejelserne går nu i retning af, at der både skal være mulighed for at kvalificere sig fra et traditionelt puljespil og fra Danish Tour. Men der skal stadig kun være
16 med i finalen.
Og så er det i øvrigt værd at bemærke, at spillerne nu
ikke har oceaner af tid til hver bal. Fra ballerne ligger
stille, til de skal være i bevægelse igen, har man 50 sekunder. To gange i hver kamp har man dog lov til at
bede om en time-out, hvorefter man får 50 nye sekunder.
Det er faktisk sjældent, at en spiller bruger begge sine
time-outs. For det ville jo være skidt, hvis man stod på
de sidste, afgørende baller og manglede en time-out.
Tidsreglen er lidt barsk, men spillerne har efterhånden
vænnet sig til, at sådan er det nu en gang.
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Thomas Andersen (Bristol – Odense), Poul Bjerring
(Bristol – Odense), Flemming Knudsen (KBK/BNV), Dan
Johansen (BK Grøndal)
Thomas Andersen lagde hårdt ud mod sin klubkammerat, og det samme må siges om Dan Johansen mod
Flemming Knudsen. Men i modsætning til Thomas Andersen kunne Grøndal-spilleren ikke holde tempo, og
Flemming Knudsen endte med at vinde ret klart.
Derefter kom puljens overraskelse, da Flemming Knudsen slog Thomas Andersen, mens Poul Bjerring ikke
uventet vandt over Dan Johansen.
I sidste runde vandt Thomas Andersen også over Dan
Johansen, mens Poul Bjerring vidste, at han ikke alene
skulle vinde, men også besejre Flemming Knudsen ret
klart. Det begyndte godt nok, men feltets alderspræsident gik i stå, og til sidst endte Flemming Knudsen med
ikke alene at vinde kampen, men dermed også at tage
puljesejren.
Pulje 2:
Tonny Carlsen (BK Grøndal), Michael Hansen
(Amagerbro), Allan ”Lys” Jensen (Næstved), Tommy
Magnussen (Bristol – Odense)
Tonny Carlsen gjorde ikke uventet rent bord i denne
pulje, og han demonstrerede 3-bande på et stabilt, højt
niveau.
Michael Hansen havde ikke sit bedste stævne og tabte
alle sine kampe, og dermed skulle andenpladsen afgøres i et opgør mellem Allan ”Lys” Jensen og Tommy
Magnussen i sidste kamp.
Det var med andre ord alt eller intet, og det kom til at
præge kampen. I starten var begge spillere på vagt over
for, at modstanderen ikke skulle have lov til at stikke
afsted og oparbejde et stort forspring. Samtidig var det
også tydeligt, at begge spillere sled med at aflæse bordet.
Det blev Tommy Magnussen, der først fik styr på spillet,
og fynboen endte med at tage en forholdsvis klar sejr
på 50-35 og en lidt overraskende, men fortjent kvartfinale-billet. I kampen mod Michael Hansen havde han
trods alt spillet med langt over 1,000 i snit, og han havde også gjort en god figur mod Tonny Carlsen, selvom
han tabte den kamp ret klart.
Pulje 3:
Allan Schrøder (Bristol – Odense), Flemming Gross
(Randers), Søren Andersson (Fredericia), Allan Keith
(Vejle)

Til årets puljer:
Pulje 1:
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Ingen puljer er nemme ved DM, men denne pulje fremstod umiddelbart som den svagest besatte af de fire
indledende puljer.
Allan Schrøder vandt begge sine første kampe, og Søren Andersson tabte begge sine med det resultat, at
deres indbyrdes kamp i sidste runde ikke fik nogen betydning. Her vandt Allan Schrøder imidlertid også, og
han gjorde dermed rent bord i puljen.
Det afgørende slag om andenpladsen stod mellem
Flemming Gross og Allan Keith, og det blev randrusianeren, der endte med at trække det længste strå, da
han vandt 50-45.
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veste snit og så fremdeles.
Michael Toudahl kom meget hurtigt meget stort bagud
mod Tonny Carlsen, som igen viste solidt spil og endte
med at vinde 50-28.
Allan Schrøder vandt med 50-21 mod Tommy Magnussen, og i kampen mellem Michael Lohse og Flemming
Gross var der med cifrene 50-34 heller ikke den helt
store tvivl om udfaldet.
Mest spænding var der i den sidste kamp, som var en
gentagelse af kampen fra puljespillet.
Nu var Thomas Andersen advaret, men det forhindrede
ikke værtsklubbens formand i at komme foran, og han
var med helt til 45-45, førend det lykkedes Thomas Andersen at trække fra og få sin revanche med 50-45.
Alt i alt kunne Flemming Knudsen dog bestemt se tilbage på en flot præstation.

Pulje 4:
Michael Toudahl (Vejle), Michael Lohse (BK Grøndal),
Lars Dunch (Fredericia), Claus Føge (Vejle)
Denne pulje fremstod samlet set nok som den stærkeste og mest uforudsigelige af de fire puljer, og det var
da også her, der opstod den største spænding.
Michael Lohse ordnede Lars Dunch, mens Claus Føge
vandt det rene Vejle-opgør, men Michael Toudahl tog i
den grad revanche, da det var hans tur til at møde Lars
Dunch.
50-28 vandt vejlenseren i blot 26 indgange, og da Michael Lohse samtidig slog Claus Føge, var intet afgjort
før sidste runde.
Michael Lohse skulle dog både tabe, spille skidt og være noget uheldig for at ryge ud. Ingen af delene skete.
Han vandt klart over Michael Toudahl.
Lars Dunch skulle omvendt bruge en sejr over Claus
Føge, han skulle samtidig spille godt, og så skulle Michael Toudahl både tabe og ikke spille alt for godt.
Alle disse ting skete, men så var det hele op til regnemaskinerne, da tre mand stod med to point efter tre
kampe.
På forhånd stod det klart, at Claus Føges snit var ikke
højt nok. Og Michael Toudahl endte med at gå videre
på bekostning af Lars Dunch. De to havde brugt samme
antal indgange, men Michael Toudahl havde lavet fire
point mere.

Semifinaler:
Tonny Carlsen – Thomas Andersen, Allan Schrøder –
Michael Lohse
Den første konstellation har skriverkarlen her efterhånden set nogle gange, og det har normalt været sådan,
at Tonny Carlsen er stormet derudaf, og at Thomas Andersen har måttet kæmpe hårdt for at hænge på.
Denne gang blev det anderledes.
Thomas Andersen kom stærkt fra start og satte sin
gamle læremester fra tiden i Randers under pres.
I seks indgange førte Thomas Andersen 13-3, og i ti indgange var stillingen 25-5.
Dermed var det tid til pause, og Tonny Carlsen måtte
virkelig grave dybt.
Når man er så stort bagud i 3-bande, får situationen det
med at blive desperat. På den ene side er det indlysende, at man selv skal score. Men man skal samtidig sørge
for, at modstanderen ikke også gør det.
Spilleren, der er bagud, er ikke hjulpet af, at han selv
laver en stor serie, hvis modstanderen gør det samme.
Faktisk tværtimod. Afstanden er jo stadigvæk den samme eller næsten den samme. Spillerne er bare kommet
lidt tættere på målstregen.
Thomas Andersen fortsatte efter pausen med at score,
mens Tonny Carlsen sled med at få sit spil til at køre.
Thomas Andersen havde enkelte strejfere, mens den
tidligere seksdobbelte mester havde flere snigere. Men
det er også sådan, spillet er, når den ene spiller fører
den psykologiske kamp i kampen.
40-14 kom Thomas Andersen op på, inden Tonny Carlsen for alvor begyndte at komme efter ham.

Kvartfinaler:
Tonny Carlsen – Michael Toudahl, Flemming Knudsen –
Thomas Andersen, Allan Schrøder – Tommy Magnussen, Michael Lohse – Flemming Gross
Kvartfinalerne blev sammensat efter princippet om, at
bedste etter skulle møde toeren med laveste totalgennemsnit , næstbedste etter mødte toeren med næstla3
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Det lykkedes for Tonny Carlsen at komme op på 33-44,
og derfra er opgaven nok vanskelig, men ikke helt
uoverkommelig.
Tonny Carlsen gik imidlertid igen i stå, og i stedet fik
Thomas Andersen matchbal, som han dog kiksede.
Matchballerne lagde sig uheldigt for Thomas Andersen,
og en af dem – hvor ballerne lå næsten pres – var i
praksis umulig at score på. Men kunne hverken komme
rundt eller på tværs.
Tonny Carlsen nåede op på 40 point, men sjette gang
lykkedes det for Thomas Andersen at udføre sin matchbal og komme i finalen.
Den anden semifinale begyndte noget mere jævnbyrdigt.
Det er så meget sagt, at de to spillere fulgtes ad i starten, for Allan Schrøder lavede en serie på seks, og Michael Lohse lavede en syver undervejs, men stillingen
ved pausen var næsten lige. Allan Schrøder førte 25-24.
Efter pausen sad tilskuerne dog med fornemmelsen af,
at det var Michael Lohse, der havde fat i den lange ende.
Scorede Allan Schrøder tre point, svarede Michael Lohse igen med fire. Scorede Allan Schrøder fire point, svarede Michael Lohse igen med seks.
Allan Schrøder kunne ikke længere følge med, og til
sidst løb Michael Lohse simpelthen fra sin modstander.
Han endte med at vinde 50-35 i 30 indgange.
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få streger.
Med serier på tre og fire fik Michael Lohse på ny lagt
afstand til modstanderen efter pausen, men Thomas
Andersen svarede godt igen. Ved 36-36 var han for første gang i kampen á point.
Han måtte imidlertid igen se sin modstander løbe fra
sig. Ved 44-38 lykkedes det ham imidlertid med serier
på to og fem atter at opnå balance i regnskabet. 45-45.
Michael Lohse kom på 48-45, og selvom Thomas Andersen fik reduceret til 47-48, var det efter et par streger til begge spillere Michael Lohse, der fik matchbal.
Han bad om time-out. Ballen skulle ikke brændes, fordi
han ikke var omhyggelig nok.
Han spillede en af de store træk-kvarter, hvor tredje
bal ligger ud for kort bande. Umiddelbart så den lang
ud i forløbet, men Michael Lohse havde spillet den lidt
stor med velberådet hu. På den lange side kunne den
komme såvel lige på som fra en eventuel fjerde bande.
Og den fik fat!
Tre point på udlægget er på dette niveau slet ikke
usædvanligt, men en DM-finale er jo netop lidt ud over
det sædvanlige.
Thomas Andersen lavede udlægget, men carambolagen
var tynd. Han fik fat på undersiden af tredje bal og røg
ud af position.

Finale:
Thomas Andersen – Michael Lohse
Herefter stod det på forhånd klart, at vi skulle have en
ny dansk mester, eftersom Tonny Carlsen var ene om
tidligere at have vundet DM.
Begge finalister havde dog tidligere opnået sølv. Thomas Andersen tabte finalen i 2008 til Dion Nelin, mens
Michael Lohse i 2012 måtte se sig besejret af Brian
Knudsen.
Samtidig var det en revanche fra DM i Elitedivisionen,
hvor Thomas Andersen havde vundet 50-49 og dermed
skaffet guld til Bristol på bekostning af Grøndal.
Det blev også jævnbyrdigt i denne finale.
Michael Lohse begyndte bedst med serier på seks og
fire point. Thomas Andersen scorede flere småserier,
men ved 22-13 fik han lavet både tre og seks point. Stillingen ved pausen var 27-23 til Michael Lohse.
Begge spillere havde tydeligvis dét, der skulle til for at
vinde DM på denne dag. De scorede både på de oplagte og en hel del af de svære. Stort dessin-repertoire. Og

Han måtte forsøge sig med at spille rundt fra hvid bal,
men den hvide kom retur fra lang bande, klappede ind i
den gule, og dermed var chancen – og guldmedaljen –
væk.
”Det er da skuffende, men samtidig må jeg sige, at Michael spillede godt,” sagde Thomas Andersen bagefter.
”Mod slutningen af spillet har jeg nogle baller, som jeg
brænder, og som jeg normalt skal score på. Og så var
jeg måske kommet afsted. Jeg sagde til mig selv, at nu
skal jeg prøve, om ikke jeg kan få lavet en stor serie.
4
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Men det lykkedes aldrig for alvor,” sagde jyden, der
stiller op for fynske Bristol, som jo pudsigt nok er Michael Lohses barndomsklub.
”Jeg har været tæt på nogle gange nu, så jeg ville gerne
helt op på det øverste trin. Men sølv er også flot. Og
som Michael spillede, må jeg være tilfreds med det i
denne omgang, ” sagde Thomas Andersen.
Michael Lohse havde på sin side ikke de store forventninger, før stævnet gik i gang.
”Jeg var blevet far mindre end to uger forinden, så jeg
havde ikke trænet så meget. Jeg tog til DM med en indstilling om at tage det som en oplevelse,” sagde den
nykårede danske mestre.
”Men det gik overraskende godt i puljen, og så vandt
jeg både kvartfinale og semifinale med stabilt spil. Så
var jeg pludselig i finalen, og det var jo i sig selv helt
vildt, tænkte jeg.”
I finalen var det for Michael Lohse meget om at holde
fast i de positive tanker.
”Selvom Thomas kom tæt på mig nogle gange, så prøvede jeg at holde fast i koncentrationen og mit gode
humør,” som han sagde.
”Jeg endte med at få lukket, og så var jeg egentlig godt
tilfreds med min indsats. Jeg havde på forhånd indstillet mig på, at Thomas nok lavede de tre, han manglede,
så vi skulle ud i omkamp. Men det gjorde han altså ikke.
Og så var den hjemme.”
Michael Lohse var med egne ord glad, stolt og lykkelig
over sin præstation, som gjorde ham til den 16. danske
mester i 3-bande carambole.
”Med kone, barn og en guldmedalje har jeg pludselig
tre guldklumper derhjemme,” sagde han.
Så er det også svært at bevare pessimismen.
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Peter Ebdon: Jeg vil være verdensmester igen
En ualmindelig venlig mand.
Det er indtrykket, man får ved at tilbringe lidt tid
med snooker-spilleren Peter Ebdon, som var på besøg i
Danmark i starten af maj måned.
Vi havde egentlig kun afsat fem-ti minutter til en
snak, men det endte med at blive til over en halv time,
for Peter Ebdon er en åben person. Og han taler længe.
Både om snooker og om livet uden for de grønne borde
med seks huller og 22 baller.
Vi mødtes i Copenhagen Pool & Snooker House,
som ligger på Frederiksberg, og hvor der står seks snooker-borde i et glimrende lokale i lyseblå farver. Baren er
hovedsagelig i lilla.
”Det er første gang, jeg er i Danmark. Men jeg kommer gerne igen. Især kan jeg godt lide arkitekturen her.
Måden at kombinere det nye og det gamle fascinerer
mig,” siger Peter Ebdon, der nu er knap 43 år.
Det er små 30 år siden, han første gang holdt en kø i
hånden. Han meldte sig ind i en lokal snookerklub i London, hvor han kommer fra. Men interessen begyndte
før.
”Jeg kan huske, at jeg så Terry Griffiths spille på tv i
1979, så der må jeg have været otte-ni år. Men jeg blev
først for alvor grebet af det, da jeg meldte mig ind i
snooker-klubben. Så blev jeg til gengæld meget grebet
af spillet. Så meget at jeg besluttede mig for, at jeg ville
leve af at spille det,” fortæller Peter Ebdon.
”Det var egentlig en skør beslutning, for jeg klarede
mig fint i skolen. Men det var det her, jeg ville. Og det
gik også fint. Jeg blev verdensmester for juniorer i
1990.”
I 1992 kom Peter Ebdon så for første gang med til
det rigtige VM, som i de sidste mange år har været spillet i teatret The Crucible i Sheffield.
I første runde skulle han møde ingen ringere end
den seksdobbelte verdensmester, Steve Davis.
”Det var specielt for mig. Steve Davis var mit forbillede. Han var en fantastisk vinder. En virkelig professionel. Ham så jeg meget op til, så da jeg vandt over ham
med 10-4 i første runde ved VM, så jeg det som en fantastisk præstation.”
Men der er også en anden snooker-spiller, Peter
Ebdon må fremhæve. Det er Stephen Hendry, som
overgik Steve Davis ved at vinde VM syv gange – heraf
de fem i træk.
”Ham har jeg stor respekt for. Han løftede spillede
til helt nye højder med sin måde at angribe ballerne på.
Stephen Hendry var en ren dræber-maskine, da han var
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bedst,” siger Peter Ebdon, som må vide, hvad han taler
om.
Efter at have slået den nuværende verdensmester,
en ung Ronnie O’Sullivan, i semifinalen fik Peter Ebdon
nemlig æren af at møde Stephen Hendry, da skotten
var bedst. I 1996 mødtes de to i VM-finalen.
Stephen Hendry vandt her sit femte VM på stribe
med en sejr på 18-12.
”Jeg var ikke erfaren nok, men jeg sagde til mig selv,
at jeg ville få chancen igen. Og det kom jo til at holde
stik,” som Peter Ebdon ganske rigtigt siger.
I 2002 var han tilbage i VM-finalen. Igen var det
mod Stephen Hendry. Men denne gang trak englænderen det længste strå. Med 18 frames mod 17.
”Den finale gik hele vejen. Men jeg var ikke et se-

kund i tvivl om, at jeg ville vinde den. Jeg vidste, at jeg
var god nok til at gøre det. Og nogle gange kan man
bare mærke, at det er den vej, det går,” fortæller Peter
Ebdon.
Siden da har han været i VM-finalen en gang mere.
Det var i 2006, hvor han tabte 18-14 i en lang og udmarvende finale mod en anden skotte, Graeme Dott.
De tilstedeværende børn faldt simpelthen i søvn i The
Crucible, da finalen trak ud til de små timer.
Men i 2009 røg Peter Ebdon ud af verdensranglistens top 16 efter at have været der i 16 år. Og at ryge
ud af top 16 er skidt for en top-professionel snookerspiller.
Systemet er skruet sådan sammen, at de 16 øverste
spillere automatisk er kvalificeret til alle de store turneringer som eksempelvis VM, UK Championship og The
6
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ger Peter Ebdon.
I det hele taget er han en ambitiøs mand. Det er
slet ikke nok, at han er med til VM.
”I første omgang vil jeg tilbage til top 16. Og så vil
jeg vinde VM igen,” slår han fast.
”Jeg tror på, at det kan lade sig gøre. Hvis jeg forbereder mig rigtigt, hvis jeg er i god fysisk form, spiser
rigtigt og jeg har det mentale på plads,” siger Peter Ebdon.
Netop kosten og det mentale kan Peter Ebdon er
noget, som ligger ham meget på sinde. Det skyldes ikke
mindst en oplevelse, som han havde for et par år siden.
”Min far døde af kræft for et par år siden. Det var
en skrækkelig oplevelse, og det fik mig til at overveje
min egen livsstil,” fortæller Peter Ebdon.
”Kort tid efter blev jeg selv syg og måtte til lægen.
Jeg fik at vide, at den var gal med mit lever-tal. De ringede tre timer efter min undersøgelse fra lægen og
spurgte, hvilken medicin jeg var på, og hvilke stoffer jeg
tog. Mit svar var, at jeg ikke tog nogen medicin, og jeg
tog da slet ikke stoffer. Jeg er professionel snookerspiller, og jeg kan da ikke spille, hvis jeg går rundt og er
påvirket af stoffer,” som han siger.
”Det korte af det lange var, at jeg tog tilbage til lægen med det samme, og jeg besluttede mig for at omlægge min kost. Jeg har altid været glad for slik og chokolade og Pepsi, og jeg spiste, hvad jeg nu havde lyst
til.”
Det blev der i den grad lavet om på. I dag er Peter
Ebdon ikke bare vegetar – altså en, der kun spiser
grøntsager. Han er veganer. Det vil sige, at han heller
ikke spiser produkter, der kommer fra dyr – som f.eks.
æg og mælkeprodukter.
Det kan lyde lidt ekstremt. Til gengæld er Peter Ebdon ikke fanatisk.
”En sjælden gang imellem kan jeg godt finde på at
drikke lidt alkohol. Jeg kan også godt finde på at spise
brød for at få nogle kulhydrater, selvom det faktisk ikke
er det bedste, man kan spise,” siger han.
Resultaterne af den radikale omlægning er indlysende. Det alt for høje lever-tal faldt til næsten en tiendedel, og – selvom ingen vel vil kalde Peter Ebdon for
fed – så tabte han 18 kilo i løbet af et år.
”Jeg vejede for meget. Men jeg kom nok også til at
veje lidt for lidt. Nu er jeg på 70-72 kilo, og det er ganske passende. Og jeg kan mærke den positive effekt af
min nye livsstil. Jeg er meget friskere, end jeg var, før
jeg blev veganer. Og der skal meget mere til at stresse

Masters. I første runde har de oven i købet fordelen af,
at de ikke skal møde hinanden, men en kvalifikationsspiller.
For kvalifikationsspillere er situationen den modsatte. Først skal de kvalificere sig til hovedturneringen,
og det er ikke let, for der er mange om budet. Og skulle
det lykkes, skal de starte med at spille mod en af de
seedede spillere.
Skulle man ligefrem vinde en turnering som useedet, er det ikke en gang sikkert, at man kommer ind i
næste års top 16, selvom man får en del rangliste-point
for turneringssejren. For i den efterfølgende turnering
skal man igen kvalificere sig, og her får man så igen fornøjelsen af en seedet spiller i første runde, hvis det lykkes.
Sagt på en anden måde: For at ryge ud af top 16
skal man spille skidt i et års tid. For at komme ind i top

16 skal man spille rigtig godt i rigtig lang tid.
Peter Ebdon har dog kvalificeret sig til VM hvert år,
siden han røg ud af top 16. I dette års udgave kvalificerede han sig ved at slå sit gamle forbillede, Steve Davis,
i den afgørende kamp. Men han røg han ud i VMs første runde, hvor han tabte til sin tidligere overmand,
Graeme Dott.
Det var ikke mindst derfor, Peter Ebdon havde tid
til at slå vejen forbi København, hvor han var kommentator på årets finale sammen med Eurosports sædvanlige kommentator, Henrik Kaj Hansen – en finale, som
Ronnie O’Sullivan vandt over Barry Hawkins.
”Men det er en ambition for mig at være med til
VM. Nu har jeg været med i The Crucible i 22 år i træk,
og det er lige så mange som Steve Davis. Jeg sigter efter
at nå Stephen Hendry, som var med i 27 år i træk,” si7
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blevet en global sport. For 20-25 år siden var disciplinen begrænset til de britiske øer og andre engelsktalende lande.
”På den ene side er det godt. Ja, det er faktisk fantastisk, for det betyder, at interessen for spillet stiger
og stiger. På den anden side er det svært for spillerne.
Der er rangliste-turneringer i Kina, Thailand, Indien og
Australien. Det er ikke billigt at komme rundt til, og det
er anstrengende at spille under forhold, der er meget
anderledes, end man er vant til. Især plejer det at være
et stort problem med varmen og fugtigheden. Derfor
tror jeg også, at man vil se spillerne i fremtiden være
mere selektive med, hvad de vil deltage i,” siger Peter
Ebdon, der giver et eksempel på, hvorfor det kan være
svært at deltage i det hele.
”Jeg var i Australien, og efter at have trukket mine
omkostninger til rejse og ophold fra og betalt sportsskat af gevinsten – som man skal i Australien – så var
der 6.000 pund tilbage (godt 50.000 kr., red.). Det er
selvfølgelig også en slags penge, men det er faktisk ikke
så meget, når man tænker på, at jeg blev nummer to i
turneringen.”
Omvendt har Peter Ebdon brug for ranglistepointene, hvis han vil op ad verdensranglisten, komme i
top 16 og måske vinde VM – og én ting mere.
”Jeg vil også meget gerne vinde Masters, for Masters er sammen med VM og UK Championship – som
jeg har vundet – de tre store turneringer, som man som
snooker-spiller gerne vil have på sit cv. Det er også en
ambition for mig”.
Skulle det ikke lykkes, har han en plan i baghånden.
”Jeg overvejer at begynde at skrive bøger. Jeg skrev
et forord til en bog om 504 millionærer (i pund, red.),
som forfatteren havde interviewet over 20 år. Det var
et lidt langt forord, for jeg skrev fem-seks sider, men
det kom i uredigeret. Jeg kunne godt selv tænke mig at
skrive bøger om motivation og sports-psykologi. Men
det bliver ikke lige nu,” slutter Peter Ebdon.
Der er lige et VM, han helst vil vinde først. Og så er
der jo Stephen Hendrys Crucible-rekord!

mig” siger Peter Ebdon, som med begejstring fortæller,
at det at blive veganer ikke alene kan lindre tilstanden
for folk med type 2-diabetes – den såkaldte gammelmands-sukkersyge.
”Det kan helt kurere sygdommen at blive veganer.
Og det har i det hele taget så mange positive effekter,
at jeg kun kan anbefale det.”
Om kost-omlægningen så også kan hjælpe ham med
at blive en bedre snooker-spiller, må tiden vise. Men
Peter Ebdon er overbevist om, at det kan hjælpe med
at forlænge karrieren.
For sagen er jo den, at selvom snooker ikke er så
fysisk en krævende sportsgren som f.eks. fodbold eller
atletik, så er det meget få af top-spillerne, der kan hol-

de niveau, når de har rundet de 40. Stephen Hendry
stoppede sidste år, da han var 43 og var røget ud af top
16.
”Snooker er hårdere, end folk tror,” siger Peter Ebdon.
”Kampene er lange, og spillet er mentalt drænende
på en anden måde end for eksempel tennis. Og det kan
jeg tillade mig at sige, for jeg spiller faktisk selv lidt tennis. Yngre snooker-spillere kan måske godt slippe afsted med ikke at være i fysisk topform. Når man bliver
ældre, kan man ikke. Man er nødt til at være i god, fysisk form. Ronnie O’Sullivan er et glimrende eksempel,”
siger Ebdon om den nu femdobbelte verdensmester på
37, der ikke mindst løbetræner rigtig meget.
Til gengæld kan man sige, at netop Ronnie O’Sullivan også er et eksempel på en spiller, der ikke længere
spiller med i alle rangliste-turneringerne. Fra sidste års
VM til dette års turnering i Sheffield havde han spillet
én turneringskamp.
Det hænger bl.a. sammen med, at snooker i dag er
8
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Pool og snooker
Danmarks yngste pool klub vinder deres første Danmarksmesterskab i Pool.
Holdet der består af Martin Brackenbury og Alan Conway vandt overbevisende alle deres kampe, og efter 5 gange 2
-0 og én 2-1 sejr i første weekend så det ud til at blive en formsag for dem at vinde divisionen.
Og det skulle også vise sig at den anden weekend blev en overbevisende omgang, og holdet tabte ikke en eneste
kamp denne weekend, og med 12 point, var der hele 8 point til nr. 2.
Osted BK 1, med Jan Keller og Jesper Nielsen fik sølvmedaljer, og Herlevs unge hold med Frederik Schelde Madsen
og Andreas Madsen fik bronzemedaljerne.

Joel Rosenfeldt vinder DM 8-ball for juniorer
1. Joel Rosenfeldt
2. Andreas Madsen
3. Gustav Raffenberg
3. Martin Grot
5. Andreas Steen Bønnelykke
5. Patrick Stefan Hansen
5. Silje Munk
5. Rasmus Schrøder
9. Victor
9. Mickey Krause
9. Philip Jakobs
9. Mikkel Edslev
13. Lærke Høgsberg
13. Jeppe Thyde Søe
13. Nicklas Olsen

Herlev
Herlev
Copenhagen P & S
Herlev
Herlev
Herlev
Herlev
Vangede
Herlev
Herlev
Vognfjederen
Vognfjederen
Herlev
Osted
Herlev
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Pool og snooker. NM for skoleungdom
Lørdag den 25. maj og søndag den 26. maj var
DDBU og Ungdomsringen vært for det nordiske
mesterskab i pool for skoleungdom
Stævnet havde deltagere fra de andre nordiske lande
og var en stor oplevelse for de deltagende hold
Der blev spillet i 2 rækker for både drenge og piger og
de danske hold gjorde det fantastisk.
En stor tak til Copenhagen Pool & Snooker House for at
lån af de fine lokaler

Hele det danske hold til NM

Sølvvindere i Pige I fra Danalund

Guldvindere i Drenge II fra Kolding Ungdomsskole

Sølvvindere fra Herlev i Drenge I

Guldvindere i Pige I fra Ådalsparken
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Nyt Fra DDBU
HVORFOR SPILLER DU IKKE 5-KEGLE?

DDBU i udlandet er absolut til stede hvis du bliver god
nok.

Det gør jeg faktisk heller ikke og det er i grunden lidt
ærgerligt.
Nå men… Vejby BK fik til opgave at arrangere DM i Biathlon i marts måned hvor 5-kegle er den ene disciplin.
Da jeg stod for finalen og også skulle være dommer var
det nok lidt praktisk at sætte sig ind i reglerne.
Jeg printede reglerne ud fra vores hjemmeside – de
fylder kun 8 sider!
Det viser sig at regelsættet åbenbart for længe siden er
direkte oversat fra italiensk til dansk – ord for ord.
Jeg har ikke før nu haft hverken interesse eller mod til
at læse kompendiet igennem hvilket jeg nok burde have gjort for længe siden.
Først står der noget om anvendelse af reglerne i henhold til CEB – derefter om spillemateriel osv. Her fremgår det at ”Billardet er et bord, hvis overflade skal være
retvinklet, absolut fladt og horisontalt”!!
Lidt senere i reglerne er køen omtalt: ” Ballerne sættes
i bevægelse med et instrument af træ eller andet matriale, som hedder billardkø” !! Det står der sgu….
Den første del af de 8 sider er tungt stof – jeg kan levende forestille mig at de fleste allerede her har givet
op.

Nyt bestyrelsesmedlem i DDBU
På det lige overståede årsmøde blev Johnny Sort
Jensen valgt ind i DDBU’s bestyrelse.
Johnny har en fortid som bestyrelsesformand i
Asaa Billard Klub.
Johnnys opgave i bestyrelsen vil primært komme
til at ligge omkring sponsorarbejdet, men Johnny
vil helt sikkert med sin store erfaring få mange berøringsflader i bestyrelsen

Men for at gøre en lang historie kort så ligner spillet det
gode gamle skomager med lidt justeringer:
Du får eet stød af gangen. Du har den samme stødbal
gennem hele kampen. Du skal ramme din modstanders
stødbal inden du eventuelt går efter rød bal.
Du kan gå efter at score point eller lægge sort op. Det
er såmænd hvad spillet drejer sig om.
I løbet af sommeren eller før vil reglerne blive omskrevet så alle kan forstå dem. Når du har læst dem er det
bare om at komme i gang. Der er faktisk kun 5-6 regler
du skal koncentrere dig om.
Jeg deltog i klubbens interne turnering i 5-kegle og må
tilstå at spillet er skidesjovt – bortset fra at jeg blev
blæst ud af banen i alle 4 kampe.
Men der var dog også 3 danmarksmestre i turneringen
- en lidt for stor mundfuld for en debutant!
Muligvis vil vi kunne få gennemført at dele spillet op i 2
klasser således at vi med et beskedent snit også får mulighed for at møde ligesindede på det grønne/blå klæde.
Men se nu bare at komme i gang – spillet er oven i købet internationalt – så muligheden for at repræsentere

Samtidig sagde bestyrelsen farvel til Niels Chr. Rasmussen fra Videbæk der ikke ønskede at fortsætte
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Planlagte møder og aktiviteter i 2013
Måned:

Dato

Aktivitet

Sted

Juni.

1.
22

Årsmøde DDBU
DM 8-ball

Brøndby
Copenhagen P & S

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
Johnny Sort Jensen
Telefon: 62650313
E-mail: vikadanmark@gmail.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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