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Den Danske Billard Unions årsmøde 2016
Den Danske Billard Union har lørdag den 3. juni
afholdt årsmøde på Vissenbjerg Storkro.
Formiddagen var afsat til temamøder, hvor man
kunne høre følgende oplægsholdere:
Torsten Danielsson: ”Billard på verdensplan”
Mick Jørgensen: ”Klubudvikling”
Flemming Busk Knudsen: ”DDBU’s Strategiplan
De 3 oplæg kan findes på DDBU's hjemmeside
Efter frokost var det så tid til årsmødet
Her kan det nævnes at:
Paul Alring blev valgt som formand for
aktivitetsudvalget
Jakob Lyng blev valg som koordinator for pool
Kent Erichsen blev valgt som formand for
Eliteudvalget

Per Micki Christensen blev valg som koordinator for
snooker

Bemærk at den 20. juni er sidste frist for ansøgning
om midler fra Ø-Puljen.
Puljen er beregnet på de klubber der har domicil på
Bornholm og Ærø idet det er dem der skal bære de
fleste omkostninger når de skal på ”fastlandet”.
Den samlede pulje er på 27 t.kr.
Ud fra antal ansøgere fordeles de overskydende
midler til klubber der primært har haft individuelle
rejser til de 2 øer.
Med venlig hilsen
Jan Bemmann
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Invitation til ungdomsturnering i keglebillard
Invitation til ungdomsturnering i keglebillard mandag d.

Distancer bliver beregnet således: årssnit x 25 + 50 point

18. og tirsdag d. 19. Juli.

Afviklingen bliver planlagt efter hvor mange deltagere

Næstved Billard Klub har fornøjelsen af at invitere alle

der kommer. Spillerne skal selv dømme de kampe hvor

billardspillere under 21 år til handicap turnering.

de ikke selv spiller.

Program.

Men der vil blive forsøgt at spillerne får så mange kampe

Mandag.

som muligt. Evt. Alle mod alle, eller puljespil med

Kl. 10.00

Mødetid .Hvor der bydes

efterfølgende semifinaler osv. Men det vil blive

velkommen og der er tid til

annonceret ugen inde turneringen.

opvarmning.

Der må ikke spilles i klubdragt. Det er sommer og derfor

Kl. 10.30

Starter turneringen

er det mest behageligt at spille i sommertøj.

Kl. 17.00

Kampene slutter

Undervejs vil der være mulighed for pauser.

Der holdes en frokostpause på 30 min. Når det passer

Det er ikke en officiel ddbu turnering og det vil derfor

ind imellem kampene.

ikke komme til at indgå i jeres sæson opgørelse.

Herefter drager vi mod overnatningsstedet som er
Herlufmaglehallen ca. 500 meter fra klubben.

Huskeliste:

Aftensmaden er ikke fastlagt endnu, men der bliver

Sovepose

serveret/lavet noget alle kan lide :-)

Liggeunderlag

Efter aftensmaden vil der være aktiviteter med det

Håndklæder

formål at der bliver grinet en masse. Der vil være

Skiftetøj

mulighed for at tage bad inden vi går i seng.

Sportssko
Toiletsager

Tirsdag.
Kl. 7.30

Billardkø
Er der vækning og der er igen mulighed

Lommepenge

for at tage bad mv.

og godt humør

Kl. 8.30

Spiser vi morgenmad i billard klubben.

Kl. 9.00

Starter turneringen.

Hvis der er folk der ønsker at sponsorer enten penge

Kl.12.00

Frokost.

eller gaver til dette arrangement er i meget velkommen

Kl. 12.30

Spilles de sidste kampe i turneringen.

til at kontakte mig. Det vil så gå til aktiviteter eller

Kl. 15.30

Præmieoverrækkelse.

præmier.
Jeg håber at i alle vil give jeres ungdomsspillere besked

Der kræves mindst 6 deltagere for at turneringen bliver

om dette tilbud.

afviklet. Sidste tilmelding er d. 1. Juli, og det koster kun

I er velkommen til at kontakte mig hvis der er spørgsmål.

125 kr. at deltage. Tilmelding skal ske til mig enten her i
tråden, på mail eller Tlf. Tilmelding er bindende.

Med venlig hilsen

Næstved BK sørger for aftensmad mandag, frokost

Mick Jørgensen

begge dage, morgenmad tirsdag, overnatning og

Ungdomsleder

præmier. Der er mulighed for at købe slik og sodavand.

Næstved billard klub

Der vil være gratis frugt begge dage.

Tlf. 22306677 Mickj79@gmail.com
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Da lærlingen slog mesteren
”Jeg er helt sikker på, at Thomas Andersen også bliver
dansk mester en dag.”
Ordene tilhører Dion Nelin, og de faldt i 2008. Han sagde
dem lige efter DM-finalen i 3-bande carambole, hvor han
havde vundet over Thomas Andersen med 3-1 i sæt.
Otte år senere gik Dion Nelins forudsigelse altså i
opfyldelse.
Efter tre spændende dage i københavner-klubben BK
Grøndal fik dansk 3-bande carambole sin 17. individuelle
mester i skikkelse af den 43-årige Thomas Andersen,
som i finalen slog sin tidligere mangeårige
klubkammerat, Tonny Carlsen.
Begge spillere kommer oprindeligt fra Randers, hvor
Thomas Andersen i sin tid hurtigt kom under vingerne
hos Tonny Carlsen, som vandt sit første mesterskab
tilbage i 1986, hvor Thomas Andersen først lige var
begyndt at lære om forskellen på løbeskævt og
kontraskævt.
30 år senere slog lærlingen altså læremesteren i finalen
ved DM, som igen blev afviklet med 16 deltagere.
I år var man gået tilbage til, at deltagerne skulle findes
fra 3-bande Tour’en – otte forskellige afdelinger i hele
landet, hvor deltagerne samler point.
Der har været mange debatter for og imod systemet.
Her skal blot konstateres, at dette system ikke
nødvendigvis betyder, at det er de 16 bedste i landet,
der er med ved DM. Til gengæld belønner systemet de
flittige.
Ved årets DM savnede man for eksempel netop den
tidligere syvdobbelte danske mester, Dion Nelin. Men
han har ikke deltaget ved DM i årevis, og han har kun
spillet med i en Tour-afdeling i denne sæson.
Også den forsvarende mester, Brian Zola Hansen,
manglede. Og det samme gjorde den tidligere sølv- og
bronzevinder, René Hendriksen. De har kun hver især
spillet med i henholdsvis en og to Tour-afdelinger. Og
mesteren fra 2013, Michael Lohse, holder indtil videre
pause fra billard.
De tre sidstnævnte kunne dog ses under stævnet i større
eller mindre omfang.

DM i 3-bande var i år ligesom DM i flere andre billarddiscipliner kommet på Oddset som vinderspil. Det er et
initiativ, der medvirker til at synliggøre sporten for en
bredere kreds end klubbernes medlemmer, og det kan
der jo godt være brug for.
Det var ikke tilladt for spillerne selv at spille på spillet –
heller ikke på sig selv som guldvinder!
De enkelte spilleres odds for at vinde DM står i
[klammer] under puljegennemgangen. Det skal
bemærkes, at der er tale om slut-odds. Danske Spil
ændrede på odds i løbet af perioden op til DM.
Om selve kampene skal lige noteres, at hver spiller
havde 40 sekunder til hvert stød – fra ballerne lå stille,
indtil stødballen var sat i bevægelse. To gange i hver
kamp havde spilleren lov til at tage time-out. Det betød,
at man fik 40 nye sekunder at gøre godt med til denne
bal.

Pulje 1: Allan Schrøder (BK Grøndal) [8], Carsten
Hjøllund (CCB) {25], Erling Sjørup (Varde BK) [25], Jacob
Haack-Sørensen (BK Grøndal) [5,50]
Den tidligere firedobbelte danske mester, Jacob HaackSørensen, har i denne sæson på holdplan været
klubkammerat med Erling Sjørup i Varde, men
individuelt stiller Jacob Haack-Sørensen op for
værtsklubben, og han skulle derfor møde Allan Schrøder
i første kamp – en kamp, som Allan Schrøder tabte.
Carsten Hjøllund stiller op for CCB, som er Grøndals
filialklub. Klubben håber på allerede i 2017 at komme op
i Elitedivisionen. Bogstaverne står for Carambole
Clubben Brønshøj.
Ved dette DM skulle Carsten Hjøllund i første kamp
møde Erling Sjørup, og det blev en tæt affære.
Erling Sjørup førte 49-43, men han kunne ikke få lukket.
Og så gik det hverken værre eller bedre, end at Carsten
Hjøllund lukkede for næsen af ham til 50-49.
Sejren skulle senere vise sig at blive lidt vigtig, for selvom
Carsten Hjøllund i sin anden kamp tabte til Jacob HaackSørensen, så kunne han i den altafgørende kamp mod
Allan Schrøder nøjes med uafgjort.
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Da lærlingen slog mesteren
Opgøret blev lidt langt, men det endte med en snæver
sejr til Carsten Hjøllund, og dermed exit til Allan
Schrøder, der ellers var topseedet, fordi han samlet set
havde vundet denne sæsons 3-bande Tour.

’kun’ otte point, men det lavede han til gengæld to
gange i træk!

Jacob Haack-Sørensen 3 1,415 6

Dan Johansen var helt ved siden af sig selv i den sidste
kamp, men da kampen blev lang, betød resultatet –
50-38 til Allan Keith – at begge spillere røg ud.

Carsten Hjøllund

3 0,882 4

Tonny Carlsen

3 1,515 6

Allan Schrøder

3 0,811 2

Poul Bjerring

3 1,058 2

Erling Sjørup

3 0,978 0

Allan Keith

3 0,885 2

Dan Johansen

3 0,861 2

Pulje 2: Poul Bjerring (Horsens BK) [25], Allan Keith
(Vejle BK) [45], Tonny Carlsen (BK Grøndal) [3,50], Dan
Johansen (CCB) [45}
Tonny Carlsen måtte siges at være ret klar favorit i
denne pulje, men han mødte op i halvsløj tilstand, og det
gav ham visse problemer i den første kamp mod Allan
Keith.
Med en god slutspurt lykkedes det dog den tidligere
syvdobbelte DM-vinder at tage sejren, og han vandt også
den efterfølgende kamp mod Dan Johansen – bl.a.
takket være en serie på 11 undervejs.
Poul Bjerring stiller på holdplan nu op for den
sjællandske klub BK 2004, mens han individuelt
repræsenterer Horsens.
Han måtte ned i førte kamp mod Dan Johansen, men
han tog revanche i sin anden kamp mod Allan Keith, hvor
den tidligere DM-sølvvinder spillede med 1,388 i
gennemsnit.
Det gav en interessant stilling inden sidste runde, hvor
Tonny Carlsen med sine to sejre var næsten sikker på at
gå videre. Han skulle både tabe og spille temmelig meget
under sin standard for at ryge ud.
Allan Keith havde på sin side ingen matchpoint, men helt
afskrives kunne han ikke. Hvis Tonny Carlsen kunne slå
Poul Bjerring, og vejlenseren selv samtidig kunne slå Dan
Johansen – og spillede rigtig godt.
De to første forudsætninger gik i opfyldelse, for Tonny
Carlsen spillede opvisningsbillard mod Poul Bjerring og
lukkede i kun 23 indgange. Højeste serie var denne gang

Pulje 3: Thomas Andersen (Varde BK) [5,50], Martin
Olesen (Vejle BK) [75], Michael Toudahl (Vejle BK) [45],
Brian Knudsen (BK Grøndal) [4,50]
Som oddsene også afspejler, var de to vejlensere her
umiddelbart kommet i hårdt selskab.
Thomas Andersen lagde for med sejr over Brian
Knudsen, og da Martin Olesen samtidig vandt det
interne Vejle-opgør, skulle han møde Thomas Andersen i
anden kamp.
Her vandt Thomas Andersen – men kun med 50-47, og
Martin Olesen havde alt i alt i sine to første opgør
leveret en fornuftig indsats. Kunne han gentage den, var
chancen der absolut mod Brian Knudsen i den sidste
kamp, som blev afgørende for, hvem af dem der skulle
gå videre sammen med Thomas Andersen.
Brian Knudsen har tre gange tidligere vundet det danske
mesterskab, og han har netop rundet sit fjerde årti. Ikke
desto mindre var han feltets yngste deltager, og det
fortæller naturligvis lidt om, at 3-bande har et
rekrutteringsproblem her i landet. Der er endnu unge
spillere i dansk billard, og man kunne godt håbe, at nogle
af dem vælger at spille 3-bande, for navnemæssigt
skriger spillet på fornyelse.
Præstationsmæssigt leverede Brian Knudsen i denne
pulje en indsats, der bedst kan beskrives som solid uden
at være prangende – selvom han i kampen mod Michael
Toudahl præsterede en serie på 12 (stævnets højeste).
Brian Knudsen har et rigtigt højt bundniveau, og den
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Da lærlingen slog mesteren
afgørende kamp mod Martin Olesen blev aldrig
spændende. Vejlenseren kom reelt aldrig i gang.
Thomas Andersen

3 1,209 6

Brian Knudsen

3 1,158 4

Martin Olesen

3 0,984 2

Michael Toudahl

3 0,805 0

Pulje 4: Lars Dunch (BK Grøndal) [8], Claus Føge (Vejle
BK) [75], Michael Hansen (Albertslund BC) [75], Hans
Laursen (CCB) [25]
Umiddelbart vurderet den svagest besatte af puljerne,
men den havde ligesom de tre andre deltagelse af en
tidligere dansk mester.
Hans Laursen har vundet DM tre gange, men selvom det
seneste ligger tilbage til 1992, så vidner to afdelingssejre
på Tour’en om, at feltets alderspræsident kan endnu –
og at han er farlig for enhver.
I den første kamp måtte han dog ned mod en
velspillende Lars Dunch, og i anden kamp blev det til et
knebent nederlag mod Claus Føge.
Det betød dog ikke, at puljen var afgjort.
Kampen mellem Lars Dunch og Michael Hansen blev en
tæt en af slagsen, hvor marginalerne undervejs ikke
kunne siges at være Albertslund-spilleren imod. De
kampafgørende marginaler var imidlertid med Lars
Dunch, som vandt 50-49, efter at Michael Hansen havde
kikset lukkeballen med få millimeter.
Lars Dunch lå dermed lunt i svinget inden sidste runde,
som blev lidt af en gyser.
Hans Laursen var foran i det meste af sin kamp mod
Michael Hansen, som han også endte med at vinde med
50-44. Det var lige nøjagtig nok for ham til at indhente
sin modstander på totalgennemsnittet i den samlede
stilling – og sandsynligvis også Claus Føge.
Men Vejle-spilleren fightede hårdt for chancen mod Lars
Dunch, og til sidst endte han med at lukke til 50-49. Og
selvom den tidligere DM-sølvvinder også lavede det ene
point, han manglede, på efterstødet, så var det ene
matchpoint præcis dét, som Claus Føge skulle bruge for

at gå videre.
Lars Dunch

3 1,153 5

Claus Føge

3 0,814 3

Hans Laursen

3 0,913 2

Michael Hansen

3 0,905 2

Kvartfinaler: Tonny Carlsen – Claus Føge 50-27/26
indgange, Jacob Haack-Sørensen – Carsten Hjøllund
41-50/32 indgange, Thomas Andersen – Poul Bjerring
50-26/30 indgange, Lars Dunch – Brian Knudsen
50-37/34 indgange
Kvartfinalerne var sammensat efter princippet om, at
bedste etter skulle møde toeren med lavest totalsnit,
næstbedste etter skulle møde toeren med næstlaveste
totalsnit og så fremdeles.
Det skal dog bemærkes, at mens matchpoint tæller før
snit ved opstillingen af etterne, så er det omvendt med
toerne. Her tæller snit altså før matchpoint.
Blandt andet derfor tegnede kampen mellem Brian
Knudsen – den bedste toer – og Lars Dunch på forhånd
som den mest interessante af de fire kvartfinaler.
Brian Knudsen var måske nok favorit på baggrund af et
højere gennemsnit og en større erfaring på dette niveau
– men ikke storfavorit.
Kampen begyndte ret lige, men herefter var det Lars
Dunch, der kom afsted med en serie på seks point, og
han kom foran 16-6, inden opgøret skiftede karakter.
En serie på otte point satte Brian Knudsen i gang, og det
var ham, der kunne gå til pause med en føring på 25-19.
Men med serier på et og syv point var det i stedet Lars
Dunch, der kom i spidsen efter pausen, og det lykkedes
faktisk aldrig for alvor for Brian Knudsen at få gang i
noget i ’2. halvleg’.
Ved stillingen 36-34 til Lars Dunch fik han med en serie
på seks skabt et hul til Brian Knudsen, som sled med at
få sit seriespil til at køre. Hans attitude begyndte også at
virke smule opgivende.
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Da lærlingen slog mesteren
Ved 46-37 faldt Lars Dunchs afsluttende hammer med
en serie på fire.
Tonny Carlsen og Thomas Andersen fortsatte begge
deres solide spil fra puljerne. Og som cifrene antyder,
var der ikke megen tvivl om sejrene til de to favoritter
mod henholdsvis Claus Føge og Poul Bjerring.
Kampen mellem Jacob Haack-Sørensen og Carsten
Hjøllund var en gentagelse af puljekampen, hvor Jacob
Haack-Sørensen havde vundet 50-35.
Det stod dog rimelig hurtigt klart, at han ville komme til
at kæmpe noget hårdere for sagen i denne kvartfinale.
Carsten Hjøllund bragte sig foran 14-7, og da spillerne
gik til pause, var stillingen 25-11 i 13 indgange i CCBspillerens favør.
Efter pausen kom Jacob Haack-Sørensen dog efter ham.
Takket være adskillige småserier blev 20-28 til 29-33, og
det lykkedes ham også at få kontakt ved 34-34.
Men Carsten Hjøllund havde haft en stor fisk på krogen,
og han havde ikke tænkt sig at lade den slippe fra sig.
En serie på fire gav ham lidt ny luft, og da Carsten
Hjøllund derefter havde det held, at Jacob HaackSørensen stødte alt for blødt på en forbande-dessin,
udnyttede han det ved med en serie på seks at øge
føringen til 44-34.
Denne gang kom Jacob Haack-Sørensen ikke tilbage.
En serie på fire sendte Carsten Hjøllund tæt på målet, og
selvom Jacob Haack-Sørensen prøvede at vinde
indgange – og dermed tid – ved at dække modstanderen
af, så hjalp det ikke.
Carsten Hjøllund lukkede med en flot bal på langs ad
bordet til 50-37 i 32 indgange, og de fire point, som
Jacob Haack-Sørensen derefter scorede på efterstødet,
var og blev ren kosmetik.
Semifinaler: Tonny Carlsen – Lars Dunch 50-50/35
indgange (omkamp 10-8/8 indgange), Thomas
Andersen – Carsten Hjøllund 50-43/39 indgange
Ved DM i 2007 havde Carsten Hjøllund været i
semifinalen og tabt til Jacob Haack-Sørensen. Og han

vidste, at han skulle ud at levere endnu en stor
præstation, hvis det skulle lykkes at komme videre fra
semifinalen denne gang.
Denne semifinale var også en dyst på spillestil imellem
den flamboyante og noget temperamentsfulde Thomas
Andersen og den – i hvert fald på overfladen – mere
rolige Carsten Hjøllund.
Og det var så afgjort Thomas Andersen, der havde fat i
den lange ende i starten af kampen.
14-5 blev til 22-13 i 18. indgang, og netop som Carsten
Hjøllund med en serie på fire begyndte at kunne se op til
sin modstander, smækkede Thomas Andersen en serie
på syv ud, som gav ham en pauseføring på 30-17 i 22
indgange.
Efter pausen kunne Thomas Andersen ikke helt holde
kadencen. Men forspringet var trods alt så stort, at
føringen aldrig for alvor kom i fare, selvom Carsten
Hjøllund kæmpede godt for sagen.
Via 30-40 lykkedes det for Carsten Hjøllund at få
reduceret til 42-47, inden Thomas Andersen lukkede
ballet med en serie på tre, hvor den sidste var en ganske
svær bal på tværs af bordet, hvor stødbal tydeligt
undervejs hævede sig adskillige millimeter fra bordets
overflade, inden den sikkert lavede den afgørende
carambolage.
Carsten Hjøllund skulle score otte point for at opnå
omkamp. Men det blev blot til et enkelt point, hvorefter
gul bal sværmede to gange om hvid efter en skolebal –
uden at ramme.
”Mod slutningen af kampen begyndte jeg faktisk at tro
på det,” sagde Carsten Hjøllund efter kampen.
”Thomas virkede frustreret, men så fik han lukket med
den serie på tre point. Og alt i alt skal jeg være tilfreds. I
puljen havde jeg lidt tur i den, men jeg fik spillet en god
kvartfinale mod Jacob, som Jacob også roste mig for. Jeg
mangler lige det sidste i dag. Men jeg håber på at finde
stabiliteten i mit spil, så jeg kan nå endnu længere,”
sagde han.
Årets anden DM-semifinale blev en gyser af rang.
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Da lærlingen slog mesteren
Det var en gentagelse af finalen i 2011 samme sted, hvor
Tonny Carlsen havde vundet med 3-1 i sæt.
Nu spilles der til distance, men umiddelbart lignede det
en gentagelse, for Tonny Carlsen kom klart bedst fra
start.
Ved 12-5 til Tonny Carlsen kom Lars Dunch ganske vist
tæt på med en serie på fem. Men Tonny Carlsen løb fra
ham igen, og han kunne gå til pause med en føring på
26-10.
Efter pausen bevægede partiet sig ind i en meget
afgørende fase.
Lars Dunch var klar over, at det var nu, toget var ved at
køre. Og han skulle se at få købt en billet, hvis han skulle
med.
Derfor tog han også en timeout ved 11-26, som der da
også blev et enkelt point ud af. Men det var den
efterfølgende serie på 11 point, som vendte op og ned
på kampen.
Tonny Carlsen scorede to point, men med en serie på syv
point var det pludselig Lars Dunch, der var foran med
30-29.
Her stoppede det imidlertid ikke. Selvom Tonny Carlsen
ikke gik helt i stå, så var det tydeligt, at det var Lars
Dunch, der havde momentum i kampen. Og han var
indstillet på at udnytte det.
En føring på tre point (36-33) fik Lars Dunch udbygget til
otte (46-38), og selvom Tonny Carlsen fik reduceret til
44-48, lykkedes det også for Lars Dunch at sikre sig
matchbal via en kvart.
Derefter lå der en bal til at spille på tværs og op til tredje
bal nede fra bundbanden. Men den kom for sent ind i
anden bande, og på det efterfølgende oplæg fik Tonny
Carlsen reduceret til 45-49 – og kiksede en kvart med få
millimeter.

nemme var de ikke. Den ene – hvor gul og hvid lå
næsten pres – var faktisk noget nær umulig at score på.
Man kunne hverken komme rundt eller på tværs.
I stedet kæmpede Tonny Carlsen sig op på 49-49, og så
var det pludselig ham, der havde matchbal.
Han fik imidlertid kontra på den første matchbal og
afleverede en svær bal til Lars Dunch, der forsøgte at
krølle den op ad kort bande.
Det lykkedes slet ikke, men Tonny Carlsens forsøg på at
gå på langs på den efterfølgende bal mislykkedes også.
Han kom noget for tykt på bal 2.
Syvende gang skulle vise sig at blive lykkens gang for Lars
Dunch, der sendte stødbal på tværs, ned i kort og bande
og op til rød. Det var en bal, der mindede lidt om den
første matchbal, som han havde kikset. Denne her var
objektivt set bare sværere!
Men sådan er det nogle gange, når nerverne også spiller
med.
At score på udlægget kan 3-bande spillere på dette
niveau normalt gøre med lukkede øjne. Og selvom den
ikke sad midt i maven for Tonny Carlsen i dette tilfælde,
så var den der dog.
Det betød uafgjort, og flere troede så, at DM-semifinalen
skulle afgøres på shoot-out – en afgørelse, hvor begge
spillere begynder med udlægget og ser, hvor mange de
hver især kan lave.
Men efter at have tjekket i reglementet viste det sig, at
der i stedet skulle spilles omkamp til 10 point.
Den distance er så lav, at det på eliteniveau er det
samme som, at der er risiko for, at modstanderen lukker
hver eneste gang.
Det kom spillet nok også til at bære lidt præg af. Det blev
en noget defensiv omgang, hvor Lars Dunch så ud til at
være i kontrol frem til 7-1.

For ham gjaldt det også om at få lukket, hvis det kunne
lade sig gøre. Ellers måtte han i hvert fald forsøge at
komme så tæt på målet, at han kunne få uafgjort på
efterstødet og dermed omkamp.

Her lavede Tonny Carlsen et lille horn og derefter en
forbande til 3-7. Der var dog stadig et stykke vej op, og
ingen af spillerne fik guf til oplæg.

Lars Dunch kiksede yderligere fire matchballer, men helt

Ved 8-4 kom Lars Dunch imidlertid for tykt på en
forbande-dessin, og her kom Tonny Carlsens chance.
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Da lærlingen slog mesteren
Han krøllede det første point nede i kortbanden, og
derfra så han sig ikke tilbage. Med stor rutine scorede
han de fem næste point og bookede sin plads i finalen
efter næsten to og en halv times spil.
”Øv,” ærgrede Lars Dunch efter nederlaget.
”Jeg synes virkelig, marginalerne var imod mig – både i
omkampen og især i den ordinære kamp. Den første
matchbal, jeg har, skal bare sidde der. Men så sniger
usikkerheden sig ind, og at Tonny så vinder til sidst, viser
nok lidt om den forskel, der stadig er på os,” sagde den
knap 48-årige københavner.
”Når jeg får det lidt på afstand, kan jeg tænke lidt over,
at der var mange gode ting i mit spil. Det kan godt være,
at jeg til den tid vil være tilfreds alligevel. Men lige nu er
det godt nok svært at glæde sig,” sagde han.
Finale: Tonny Carlsen – Thomas Andersen 36-50/31
indgange
Finalen var en gentagelse af semifinalen for tre år siden,
hvor Thomas Andersen vandt efter at have ført hele
vejen – og hvor han efterfølgende tabte til Michael
Lohse i finalen.
Også ved sidste års DM havde de to spillere mødt
hinanden. Det var i kvartfinalen, og her var Thomas
Andersen også endt med at trække det længste strå
takket være en sejr på 50-38.
På den baggrund kan man måske godt sige, at Thomas
Andersen havde et lille psykologisk overtag inden
kampen. På den anden side set var det Tonny Carlsens
DM-finale nummer 11 mod Thomas Andersens nummer
tre. Læg dertil en noget større international rutine og et
lidt højere stævne-gennemsnit – som man dog skal være
varsom med at lægge alt for meget i, når vi er på DM
Elite-niveau.
Endelig kunne man forestille sig, at Tonny Carlsens
maraton-kamp mod Lars Dunch kunne spille en rolle.
DDBU havde ganske vist valgt at rykke finalen en halv
time, så spillerne fik 45 minutters pause – de skulle jo
også have frokost.
Men uanset hvordan man vendte og drejede det, betød
det en noget kortere hvile-periode til Tonny Carlsen end

til Thomas Andersen.
Alt i alt må man vist sige, at finalen på forhånd tegnede
meget lige.
Lige var også stillingen i begyndelsen af kampen, for en
føring på 6-2 til Thomas Andersen forvandlede hans
modstander til 6-6. Og indgangen efter kom Tonny
Carlsen også foran for første gang i finalen med 7-6.
Hans første føring skulle imidlertid vise sig også at blive
hans sidste.
Det lykkedes for Tonny Carlsen at få kontakt ved 13-13,
men derefter kom Thomas Andersen på 20-14, og takket
være en serie på syv point kunne han gå til pause med
en føring på 27-15 i 12. indgang.
Pausen så ud til at være god for Tonny Carlsen, som
lagde for med fem point, men kort efter lavede Thomas
Andersen fire, så han stadig - set med hans øjne – havde
et fornuftigt forspring.
Stillingen blev 36-23, og her bevægede opgøret sig ind i
en kritisk fase. Tonny Carlsen skulle bruge en stor serie
eller flere halvstore for at lukke hullet, mens Thomas
Andersen efterhånden kunne se guldmedaljen for sig.
Der udbrød en lille stillingskrig – bl.a. fordi den røde bal
endte nede i hjørnet – og selvom Tonny Carlsen
umiddelbart kom bedst ud af stillingskrigen, så holdt det
ikke.
Ved 37-29 lavede Thomas Andersen et lille horn, som
han udnyttede til en serie på fem point. Og da han kort
efter lavede endnu en serie på fem point, lignede det
game over.
Tonny Carlsen scorede fire point, men Thomas Andersen
kom op at føre 49-33.
På den første matchbal forsøgte han at spille dobbelt
rundt, men den bal blev for kort.
Anden gang fik han en kvart, men den blev til gengæld
for lang.
Men tredje gang kom Tonny Carlsen i gryden, da Thomas
Andersen spillede en kvart, der egentlig blev lidt for kort,
men som kom bagfra – på opbakningen, som man siger.
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Da lærlingen slog mesteren
Tonny Carlsen skulle forsøge at score 17 point på
efterstødet. Det er om ikke umuligt – så dog temmelig
svært. Men forsøget skulle jo gøres.

kamp du vil se. DM-finalen findes for eksempel på
https://www.youtube.com/watch?v=6naq8totgyw

Grøndal-spilleren scorede tre point, men på den fjerde
bal – en kvart på langs – kom han lige tykt nok på bal 2.
Og på denne måde sluttede festen.
”Jeg må indrømme, at jeg meget gerne ville have haft en
halv eller en hel times længere pause efter semifinalen,”
sagde Tonny Carlsen bagefter.
”Jeg havde brug for mere tid til at restituere og til at
sætte mig op igen. Det her blev lidt op ad bakke, men
det skal nu ikke tage noget fra Thomas’ præstation. Han
viste flot spil, og han er blevet skarp. Han er en værdig
og fortjent mester,” lød rosen fra læremesteren.
For lærlingen var tredje gang altså lykkens gang efter
finale-nederlagene i 2008 og 2013.
”Det var rigtig dejligt, at det endelig lykkedes,” sagde
Thomas Andersen.
”Tonny har mere rutine end mig, men jeg har fået
skovlen under ham de seneste gange, vi har mødtes. Så
jeg har en idé om, hvordan han skal spilles. Hvis han ikke
rigtig får noget at spille på, kan han godt blive småirriteret, og det skal man så prøve at udnytte til selv at
komme afsted,” sagde den ny mester om taktikken, der
lyder simpel nok, men som ganske givet er temmelig
svær at udføre i praksis.
”Jeg følte mig godt tilpas i dag. Jeg havde hele vejen på
fornemmelsen, at chancen var der.” tilføjede Thomas
Andersen med et stort smil på læben og to guldmedaljer
– en fra DDBU og en fra DIF – om halsen.
Og så var der dét med Dion Nelin, som i sin tid forudså,
at det ville ende sådan en dag.
”Det vidste jeg faktisk ikke, at han havde sagt. Men det
gør mig kun ekstra stolt,” sagde Thomas Andersen – den
ny mester i 3-bande carambole.

Husk! Du kan se samtlige kampe fra årets DM i 3-bande
carambole for herrer ved at gå ind på youtube.com. Du
kan herefter søge på navnene på de to spillere, hvis

Her ses medaljetagerne ved årets DM i 3-bande
carambole. Fra venstre er det Carsten Hjøllund og Lars
Dunch (begge bronze), Tonny Carlsen (sølv) og den ny
mester, Thomas Andersen.
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Europamesterskabet i Fri Carambole U21
Et vellykket EM stævne i København er overstået.
Tjekken Ondrej Hosek blev en noget overraskende
vinder af Europamesterskabet i Fri Carambole U21,
efter en krimi af en finalekamp imod hollænderen
og favoritten - Sam van Etten.
Finalen var både velspillet og spændende, da der
blev lukket i kun én indgang fra begge spillerne, og
fordi vi måtte ud i flere dramatiske extension plays
før vi havde en ny Europamester.
En forrygende afslutning på et godt billardstævne
på dansk jord.
Den danske deltager Anders Henriksen gjorde det
fremragende spillemæssigt til EM, og manglede lidt
tur på sin side, da vi gik ind i den afgørende KO fase.
I kvartfinalen mødte han den senere vinder, Hosek som ikke havde spillet overbevisende i
gruppespillet. Hosek fandt desværre formen på et
uheldigt tidspunkt - set med danske briller på - og
lukkede med Amerikanerserie på udlægget imod
Anders. 300 point i én indgang ! Selvsagt flot af den
talentfulde tjekke, og en hård nød for vores Anders,
som nu skulle ud og gøre det samme i efterstødet.
Anders kan også lave 300 i én indgang. Men at
skulle gøre det i efterstødet i en EM kvartfinale på
hjemmebane, det var lidt af en opgave. Desværre
lykkedes det heller ikke. Anders var dermed ude af
EM.
Anders Henriksen kan dog se tilbage på et EM i
København, hvor han har fortsat sin gode
spillemæssig udvikling, og hvor han har vist sig mere
selvbevidst og mere moden. Samt vist overfor den
europæiske elite på ungdomssiden, at skal man
vinde EM i årene fremover i Libre (Fri carambole),
så skal man forbi en dansker med efternavnet
Henriksen for at blive Europamester !
Anders Henriksen havde klart det næstbedste
totalgennemsnit i turneringen, og han formåede at
slå den sublimt spillende Sam van Etten i

puljespillet.
Det er imponerende godt gået, Anders !
Det er resultatet af mange træningstimer ved
billardbordet, samt et godt fokus og en god
konkurrence psyke.
Det der gør en vinder.
Dette er også resultatet af et godt samarbejde
imellem Anders Henriksen og Dan Nielsen, hvor den
erfarne ræv og rekordmester i DM titler - Dan
Nielsen - har leveret et fremragende stykke coach
og pædagogisk/psykologisk arbejde med Anders.
Et resultat af et meget stort dansk talent med
international format, og med international respekt
omkring sig, og med en gedigen dansk
støtteforanstaltning omkring sig.
Det skal blive spændende at følge den unge Anders
og hans videre spillemæssig udvikling i årene
fremover.
Vores organisation til EM virkede fint, og vi har fået
anerkendelse på det fra alle deltagere og
udenlandske ledere til EM afviklingen.
Endvidere fra CEB.
Særlig initiativet omkring Players Lounge og Players
Night var værdsat.
Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at takke
flere folk med deres aktive deltagelse og hjælp ved
EM.
Først og fremmest, stor tak til de engagerede
mennesker fra KBK/BNV og fra resten af landet,
som gjorde en meget stor indsats ved EM stævnet.
Vi kunne ikke have gjort det uden jer, og jeg
værdsætter jeres indsats ved stævnet og for DDBU.
Særlig tak til - Lene Weidich, Erik Søndergaard,
Jacob Gjedde, Christian Andersen, Thomas og
Flemming Jørgensen.
Uden jeres store hjælp og frivillige indsats var dette
ikke blevet et godt billardstævne.
En meget stor tak til dommerne - Henning
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Europamesterskabet i Fri Carambole U21
Rasmussen, Paul Alring, Jørgen P. Jørgensen, Mick
Jørgensen, Christian Larsen, Brian Zola Hansen,
Henrik Ryholt, Allan Lys Jensen, Stefan Hilvin, Jimmy
Nielsen, Tom Pietraszek, Erik Søndergaard, Christian
Andersen, Jacob Gjedde, Hans Henrik Henriksen,
Jan Bemmann og Michael B. Nielsen.
Tak til Kirsten for den praktiske hjælp med
forskellige organisationsforhold ved stævnet.
Tak til Dan Nielsen for støtten i EM dagene til
Anders, og for opsyn med Players Lounge.
Tak til Dan for sin omgang med de udenlandske
spillere og med de udenlandske ledere.
Der er en vigtig opgave i at få folk til at føle sig
velkommen i ukendte omgivelser.
Tak til Søren Søgaard A/S og Simonis for
sponsorsamarbejdet til EM.
Særlig tak i den forbindelse til Søren F. Sørensen fra
Søren Søgaard A/S.
Tak til Sports - web og Kurt Simonsen - for live
streaming optagelser og interviews fra finaledagen.
Der var nogle tekniske vanskeligheder der skulle
løses søndag morgen og første del af live
transmissionen drillede lidt.
Men det blev bedre og det var prima kvalitet ved
finalen.
Tak til Jan Bemmann for administrativ service og for
resultatservice ved EM stævnet.
Samt tak til Jan Bemmann for god hjælp til de
udenlandske spillere og udenlandske ledere i EM
dagene.
Tak til Michael B. Nielsen for et godt samarbejde
omkring EM.
Tak til Anders Henriksen for en indlevelsesrig og
engageret kommentering på live transmissionen.
Samt tak til Anders for hjælp med praktiske ting
torsdag før EM.
Du er ikke bare en dygtig billardspiller - du er også
en kanon ung mand med fødderne solidt plantet på
jorden og uden stjernenykker ! En fin repræsentant

for dansk billard !
Ligeledes tak til Anders´ far, Hans Henrik - for
praktisk hjælp til organiseringen af EM stævnet.
DDBU håber, at alle I, der var involveret i vores
organisering og afvikling af Europamesterskabet i
Fri carambole U21 i København - havde en god
oplevelse med stævneafviklingen og ditto i
samarbejdet med os fra DDBU organisationen.
Vi har forsøgt at gøre det bedste i situationen, og vi
har indhentet nogle væsentlige erfaringer til
kommende internationale billard begivenheder i
Danmark.
Næste gang vi har et internationalt stævne i
Danmark er i august.
Her er Ikast BK vært for en stor international
turnering i 5-kegler.
Jeg er sikker på, at vi også her laver et godt
arrangement.
Med venlig hilsen
Flemming Busk Knudsen
Formand for Den Danske Billard Union
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Projekt 2019 - VM i 3-bande i Danmark
Som jeg orienterede forsamlingen om på Årsmødet
i Vissenbjerg, så er én af tiltagene for DDBU på det
strategiske indsatsområde Elite, at vi laver et
Projekt 2019 i 3-bande, for en gruppe udvalgte
spillere.
Her på vores Facebook gruppe vil jeg godt være
åben og lidt informativ omkring dette Projekt 2019.
Jeg sendte et forslag om Projekt 2019 til
Eliteudvalget i forbindelse med deres møde i maj,
og udvalget bakker op omkring dette forslag.
Efter min opfattelse, skal vi allerede nu begynde at
lave en sportslig og en flerårig plan for en gruppe
udvalgte 3-bande spillere, som vi satser på kan
levere et godt resultat i 2019.
En strategisk plan som er målrettet og har sigtet på
VM i 2019.
En bevidst og en styret plan.
Derfor Projekt 2019.
Samtidig en plan og et projekt, som kan være til
gavn læringsmæssigt, eliteorienteret og
organisatorisk for DDBU, således at vi måske også
kan overføre det til f.eks. International 5-kegler eller
Biathlon - hvis DDBU ud i fremtiden skulle byde sig
til over for UMB med et VM værtsskab i én af de
discipliner.
Det er absolut en mulighed at vi gør det i perioden
2020-2025.
Der er flere formål med Projekt 2019.
- At sikre et godt sportsligt resultat ved VM i
Danmark i 2019
- At understøtte mulighederne for at sikre et godt
VM resultat
- At få danske spillere med i internationale
turneringer og i World Cups frem til 2019
- DDBU skal arbejde med en gruppe danske 3-bande
spillere igennem nogle år - 2016-2019
- Vi laver et projekt med beskrivelse, udførelse og
evaluering

- Vi laver et projekt, hvor vi bl.a. arbejder med, at
sikre økonomisk støtte til danske spillere, således at
de kan deltage i internationale turneringer
Derudover er der enkelte andre formål med
projektet, som jeg af forskellige forhold - ikke vil
informere åben om.
Gruppen af spillere som DDBU konkret vil fokusere
på, er: Thomas Andersen (DM vinder), Tonny
Carlsen, Lars Dunch, Brian Knudsen, Brian Zola
Hansen, Jacob Haack Sørensen og Dion Nelin.
Disse spillere har DDBU en dialog- og
sonderingsproces med her i juni måned 2016.
Samt tænkt på gruppeplan efter sommerferien.
Derudover vil DDBU også have en dialog- og
sonderingsproces med andre interessenter.
Projektbeskrivelsen for Projekt 2019 vil blive lagt
ind på DDBU hjemmesiden efter sommerferien.
Jeg vil tillade mig, at ikke her informerer omkring
det økonomiske fundament til dette projekt.
Men bare kort sige, at der er en plan for dette, som
DDBU arbejder med og som vi vil arbejde med.
Med venlig hilsen
Flemming Busk Knudsen
Formand for Den Danske Billard Union
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Pool og snooker
Double up for Bahram Lotfy !
DM 2016 fik en dobbelt vinder, det stod allerede
klart inden finalen, da både Bahram Lotfy og Daniel
Kandi begge havde vundet én disciplin hver inden
dagens disciplin, som var 8-ball.
Bahram havde spillet forrygende hele dagen, og i
finalen fortsatte han ufortrødent. Daniel Kandi fik
sin 4. medalje, og var dermed den eneste der fik
medaljer i alle discipliner.

DM titel nr. 20 til Kasper Kristoffersen
Efter DM 10-ball 2016 har Kasper Kristoffersen nu
vundet 20 individuelle danmarksmesterskaber, og
for 9. år i træk mindst én titel hvert år.
Og ligesom i 9-ball gik sølv til Andreas Madsen, der i
finalen især havde problemer med at komme uf af
de safes Kasper spillede.
Bronzemedaljerne fik Jakob Lyng og Daniel Kandi
med hjem.

Bronze gik til Jesper Schmidt og Andreas Madsen.

I weekenden d. 14. og 15. maj blev DM i 6 reds
snooker afholdt i Copenhagen Pool & Snooker
House. Her blev det forsvarende mester Rune
Kampe fra Frederiksberg BK der igen i år løb med
titlen som dansk mester i 6 reds snooker. I en tæt
finale besejrede han Martin Søndergaard fra BK
Frem med cifrene 4-3. Bronzemedaljerne gik til
Danny Eriksen og Lasse Petersen, begge fra
Frederiksberg BK.

DM titlen i 9-ball går til Daniel Kandi
Andendagen af DM 2016 bød på et par små
overraskelser, idet begge finalister fra Straight Pool
ikke kom i semifinalerne. Med mange tætte og
lange kampe undervejs blev finalen næsten 2 timer
forsinket, så det var først kl 00.30 at vi havde fundet
vinderen.
Andreas Madsen fik sølv på en dag hvor
marginalerne bare ikke var på hans side.
Bronze gik til Jan Keller og den forsvarende mester,
Alan Conway

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union

Nyt fra klubberne

Nummer 6 juni 2016

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union

Danske Mesterskaber

DANSKE MESTERSKABER
DM 1-Bande Carambole Mænd
Næstved BK
Næstved
11. og 12. juni 2016

NORDISKE MESTERSKABER
DDBU 3-Bande Carambole Nordisk
Mesterskab
KBK/BNV
Grøndalscentret
06 -10. oktober 2016

VERDENSMESTERSKABER

3 - Bande Carambole Kvinder - individuelt
Guri
Korea
02 - 04. september 2016
3 - Bande Carambole Mænd - individuelt
Bordeaux
Frankrig
15 - 19. november 2016
Pool 9-Ball
Qatar
17 - 28. oktober 2016

INTERNATIONALE STÆVNER I DK
International turnering i 5-Kegle
Ikast BK
Ikast
11 - 14. august 2016
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Planlagte møder og aktiviteter i 2015
Måned

Dato

Aktivitet

Sted

Juni

11.-12.

DM 1-Bande Carambole Mænd

Næstved

August

11 - 14.

International turnering i 5-Kegle

Ikast
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DDBU's sekretariat
Åbningstider:Mandag til torsdag:
Fredag:

DDBU's bestyrelse
8.00 - 15.30
8.00 - 15.00

Medarbejdere:
Jan Bemmann
Generalsekretær og ansvarlig for den
daglige administration
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 20 82
Internet: http://www.ddbu.dk
E-mail: ddbu@ddbu.dk
Spar Nord: Reg. nr. 9219 Kontonr. 456-52-27365
Karsten Jørgensen
Sekretariatsmedarbejder
og ansvarlig for turneringsadministrationen Øst.
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 20 83
Fax: 43 43 43 35
E-mail: kj@ddbu.dk
Hanne Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig
for turneringsadministrationen Vest.
Nordlundsvej 124
7330 Brande
Telefon: 97 18 29 29
Fax: 97 18 29 37
E-mail: hanne@ddbu.dk
Niels Nüchel
Udviklingskonsulent.
Ansvarlig for klubbesøg/klubudvikling
Gravene 28
7860 Oddense
Tlf. 24250633
E-mail: nuchel@ddbu.dk

FORMAND
Flemming Busk Knudsen
Telefon: +45 20894680
E-mail: fbk@ddbu.dk
NÆSTFORMAND
Michael B. Nielsen
Telefon: +45 40 81 18 51
E-mail: michael_b@nielsen.mail.dk
ELITEUDVALGSFORMAND

Kent Erichsen
Telefon: 21475455
E-mail: elite@ddbu.dk
TURNERINGSUDVALGSFORMAND
Jan Mortensen
Telefon: +45 40954246
E-mail: jm@ddbu.dk
KASSERER
Niels Chr. Kjær
Telefon: +45 99555100
E-mail: nck@ddbu.dk
FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET

Paul Alring
Telefon: +45 31 27 22 75
E-mail: sportsbillard@gmail.com
MEDLEM AF BESTYRELSEN
Tina Hjort Hansen
Telefon:
E-mail: trille.hjort@hotmail.com
BESTYRELSESMEDLEM SNOOKER
Per Micki Christensen
E-Mail: permicki@gmail.com
BESTYRELSESMEDLEM POOL

Jakob Lyng
E-Mail: ddbupool@gmail.com

