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Sommerferieaktiviteter i Næstved BK
Næstved billard klub er som altid med i dette gode projekt Aktive ferie dage, som er med til at give en masse
børn en masse gode og sjove oplevelser i sommerferien. Billard klubben havde i år lavet et 2-dages program
fra 9-15 og 9 børn havde tilmeldt sig.

En masse børn har besøgt Næstved billard klubben i sommerferien.

Den lokale folkeskole i Herlufmagle afholder hvert år en
idrætsdag for skolens elever. Og de sidste 2 år har billard været en del af programmet, som de kunne vælge
ud fra.

Den første dag stod den på instruktion i det grundlæggende indenfor billard. Thomas Holmehøj og Mick Jørgensen stod for aktiviteterne og startede med at give
børnene en grundig oplæring i hvordan man står korrekt ved et billardbord, og hvordan man skal holde på
en billardkø. Og da børnene var meget åbne for nye
inputs viste de alle meget store fremskridt. Herefter
gennemgik de et "kursus" i grundballer, så de alle lærte
hvilke bander den hvide skulle ramme for at give point
som en langbal, tværbal, spids og kvart. Efter instruktionen havde Thomas og Mick sørget for kildevand og
frugt til alle. Efter en kort pause gik man i gang med en
turnering hvor alle skulle møde alle, for at få så mange kampe som muligt. Efter en time med kampe var det
tid til frokostpause. Og børnene spiste deres medbragte mad. Og under frokosten spurgte børnene ind til
hvad der var til frokost på 2. dagen, da de ikke skulle
have mad med, men selv lave en frokost med råvarer
fra naturen. Men de 2 trænere Thomas og Mick holdte
kortene tæt ind til kroppen og røbede ikke planen. Så
de unge måtte pænt afvente og se hvad der ventede.
Efter frokosten blev der spillet kampe i 1,5 time og inden de gik over til sjove konkurrencer og spil på billard
bordene fik de alle frugt og kildevand. Dag 1 var slut og
9 børn tog hjem med en masse nye inputs og glædede
sig allerede til dagen efter.

Hele 48 elever havde valgt billard som aktivitet. Eleverne kom i billard klubben i 3 hold med 16 børn på
hver, af en times varighed.
Mik Birk og Mick Jørgensen fra Næstved billard klub
startede med at bruge 5 minutter på fortælle kort om
reglerne, vise hvordan man holder på en kø og står ved
et billardbord. For børnene skal helst spille så meget af
tiden som muligt, da de er kommet for at spille billard.
Som afslutning på hvert besøg rundede Mik og Mick af
med at vise et par showballer og fortalte kort om hvornår der er ungdomstræning og gav dem alle et tilbud
om medlemsskab resten af året for kun 50 kr.
Der var en god blanding af både drenge og piger, og
flere af dem havde flair for billard spillet. Og en del af
dem havde spillet på små billard borde hos deres bedsteforældre. Og de blev derfor noget imponeret over
de "store" billard borde som er i Næstved billard klub.
Og flere af de unge syntes også at bordene løb meget
hurtigere end de andre borde de havde spillet på. Så
det gav også anledning til at fortælle, det er vigtigt at
rengøre og vedligeholde billard bordene, for at bibeholde nogle gode billard borde.

Dag 2 skulle de alle medbringe idrætstøj da den lokale
idrætshal var lejet i 2 timer. Der blev spillet fodbold og
badminton i stor stil, og det lykkedes til fulde for de
unge at køre Thomas og Mick trætte.

Næstved kommune har et tilbud til alle skoleeleverne i
kommunen hvor man kan vælge mellem en masse forskellige aktiviteter. Det spænder lige fra fodboldskoler,
ture til sommerland Sjælland, Spejder aktiviteter og
meget mere.

Efter et bad og omklædning gik turen tilbage til billard
klubben hvor frokost menuen blev afsløret. Men lige
inden afsløringen "dukkede" en journalist fra den lokale
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avis op, for at se nærmere på arrangementet.
Både journalist og børnene måbede da Thomas og Mick
hev 5 fasaner op af en pose. Børnene blev undervist
kort i hvordan en fasan lever, for herefter at blive instrueret i hvordan man nemt piller "frakken" af for at
komme ind til det dejlige bryst kød som skulle skæres i
strimler og tilberedes med grøntsager der også var skåret i strimler på en wok. Alle børnene gik til opgaven
med krum hals, og fik skåret en masse dejlig økologisk
kød ud, og da det var stegt på wokken blev det nærmest revet væk sammen med de kogte nudler. Og da
fasanen er en asiatisk fugl var det jo nærliggende at lave
en asiatisk wok ret.
Efter den lidt anderledes frokost blev de sidste kampe
spillet, og præmier blev delt ud. Vi sluttede dagen af
med lidt sjove konkurrencer, og flere af de unge gav
udtryk for at det havde været et par dejlige og sjove
dage.
Journalistens besøg kastede en forside artikel samt
en helside artikel af sig i den lokale avis.
Og efter arrangementet med Aktive ferie dage er der
startet 2 nye børn i billard klubben.
Og Næstved billard klub er selvfølgelig med igen til næste år.

Med venlig hilsen
Mick Jørgensen
Formand
Næstved billard klub

2

Nyhedsbrev fra DDBU
Nyt fra DDBU
Travl og varm sommer og god start
status fra Eliteudvalget

I eliteudvalget vil vi på tværs af discipliner som altid
bestræbe os på at behandle indkomne forslag og inputs
objektivt og med fokus på at fastholde progressivitet i
arbejdet omkring Talent-, og Elitearbejdet i dansk billard. Skulle der være spørgsmål eller kommentarer til
ovenstående eller elitearbejdet i DDBU er I naturligvis
velkommen til at henvende jer til undertegnede.

Vi har igennem forrige sæson og sommeren haft travlt
med at optimere vilkårene for dansk billard og udvikling af talenter- og elitespillere. Mange ideer og tiltag er
blevet vendt og ændringer er blevet indført, mens andre former er blevet bibeholdt. På sigt vil der uden tvivl
komme andre tiltag og ændringer, hvilket alle sammen
har til formål at forbedre talent og elitebillard i Danmark.

Held og lykke med billardsporten i den nuværende sæson,
Med sportslig hilsen
Michael Lohse
Eliteformand

I nedestående vil jeg kort skitsere nogle af de emner
som vi i Eliteudvalget har arbejdet med og fremadrettet
fortsat vil fokusere på.
Der er i den indeværende sæson ændret i kvalifikationen til DM i 3 bande, hvorved at M-række og Elitespillere kan kvalificerer sig til DM Finalen i 3-bande via såvel
3-bande Tour og et kommende gruppespil. – dette har
været et spændende arbejde og den 1. tour er allerede
afviklet og turneringen var FULDT besat, og det var en
god weekend med god billard og socialt samvær. – den
første 3-bande tour er afviklet med stor succes i Amagerbro billardklub!
Der arbejdes i skrivende stund på et strategi-papir som
skal danne baggrund for arbejdet omkring talent- og
eliteudviklingen i dansk billard, herunder indgår der
eksempelvis overvejelser omkring deltagelse i instruktion, udtagelseskriterier til internationale stævner, og
prioritering i forhold til økonomisk støtte.

NYT TILTAG PÅ KEGLEFRONTEN
Tipskonkurrence
Du har nu muligheden for at vise alle andre, at du er
den, der bedst kender til keglebillard i Danmark.
Danmarks bedste række, Elitedivisionen kommer i
fremtiden til at hedde JBM Ligaen Keglebillard
Et nyt initiativ fra undertegnede er en tipskonkurrence
for elitedivision kegler.
Gæt resultatet af samtlige kampe, gæt hvem der kommer i nedrykningsspillet, gæt hvilke 4 hold der kommer
i slutspillet og gæt placeringen i slutspillet.

Vi kigger kontinuerligt på de forskellige eliteturneringer
i alle discipliner, og det er tanken at vi alle skal være
omstillingsparate, så vi kan sikre at eliteturneringerne
hele tiden bevarer den højest mulige kvalitet, hvorved
elitespillerne og billard Danmark for allermest ud af
sporten. – det kan betyde at der skal spilles på andre
datoer/tidspunkter og at turneringsformen tilpasses på
en anden måde end den vi pt. er van til i Danmark eksempelvis i forhold til antal hold, distancer, antal kampe etc.

Du kan få en kupon tilsendt ved at kontakte Per Jensen,
på mail: per.jensen@hk.dk
Man kan også se nærmere på DDBU´s Facebook side.

Skrevet af, Per Jensen
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Læserbrev.

Dato:30.07.13
Det samme gælder lederne i Dansk Billard lov er lov og
den skal overholdes.

Et indlæg vedr. dispensationer:
Der har efter min mening indsneget sig et større og
større onde i dansk billard,
nemlig udstedelse af dispensationer fra Turneringsreglementet f.eks. omhandlende distancer.

Tag jer nu sammen og brug den autoritet vi delegerede
har udstyret jer med.
Jeg ønsker alle får en god og fair billard sæson.

Turneringsreglementet er de færdselsregler der gælder
for hvordan der skal spilles billard i Danmark.
Det er vedtaget af div. udvalg og årsmødet, derfor kan
der IKKE udstedes dispensationer for
alt muligt.
Den 01.06.13 var der årsmøde i Brøndby, her blev det
nye turneringsreglement for 2013-14
vedtaget af de delegerede.

Med venlig hilsen
Torben Petersen
Turneringsleder

Sakskøbing BK

I det nye reglement er der en ny § 7 stk. H der siger at i
turneringer med handicapdistancer
må den beregnede distance ikke overstige 800 point.
Hensigten med reglen er vel, at man gerne vil undgå at
nye spillere, eller spillere med lavt gennemsnit og dermed lav distance, ikke skal møde spillere der skal til
lange distancer, og
dermed ”stjæle” det meste af spilletiden.
Man kan risikere at skræmme spillere væk ved at lade
dem møde så markant bedre spillere.

BRISTOL OPEN 2013
Bristol-Odense afvikler den 2. november 2013 en turnering i 3-Bande Carambole for spillere med maximalt
gennemsnit på 0,649.

Ved tilmeldingerne på Sjælland og Lolland-Falster her
blot 1½ måned efter vedtagelsen
af § 7 stk. H, bliver der straks af lederne /
koordinatorerne i DDBU udstedt dispensationer
fra gældende regler.
Koordinatorerne har ingen ret til at bryde Turneringsreglementet, de er derimod ansat til
at overholde det så alle ved hvilke regler der er gældende.
Der er ingen der har ret til at bøje reglerne fordi man
syntes det er synd for nogle spillere.

Der er plads til 32 spillere opdelt i 3 kategorier.
Pris for deltagelse er kr. 200.- pr. spiller.
Tilmelding starter den 1. oktober via
www.billardresultater.dk med sidste tilmelding den 28.
oktober.
Følg med på vores hjemmesider i den kommende tid
hvor flere fakta om turneringen vil fremgå.

Ovenstående lovbrud svarer til at en betjent stopper en
bilist for at køre 130 km/t hvor han
må køre 80 km/t. Bilisten forklarer at hvis han ikke når
et bestemt møde vil hans firma gå
konkurs. Betjenten tager herefter sin blok op af lommen og skriver DISPENSATION, du
får hermed lov til at køre 130 km/t resten af vejen. MÅ
HAN DET ? NEJ.
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40 år’s jubilæums reception
den 14. september 2013
fra kl. 14:00 til kl. 17:00.

Kære medlemmer, venner, klubber og bestyrelser.
I og jeres medlemmer inviteres hermed til 40 år’s jubilæum i
Billard Klubben Ishøj Ågården 43 kld. 2635 Ishøj.
Der vil blive serveret en let anretning og en lille en til halsen
Vi håber, at se så mange som muligt, så kom ned og nyd den
store begivenhed sammen med os.

Med venlig hilsen
Billard Klubben Ishøj
http://www.bki.ishoejby.dk/

Gaveønsker:
Gavekort til Søgaard Billard
Gavekort til Ikea
Gavekort til Elgiganten
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Elite Pool Tour
For tredje gang i år var der fuld feldt til EPT, desværre
fik vi et afbud, så 31 spillere var til start i Aarhus Pool &
Billard.
Turneringen forløb rigtig godt indtil de afgørende kampe, hvor et par stykker trak meget langt ud, og hele
tidsplanen røg sig en tur.
Det betød at vi var ca. 2 timer bagud, da vi skulle i gang
med kvartfinalerne, og selve finalen blev færdig kl.
3.00… ! Det er ikke optimalt, så overvejelserne omkring
ændringer er i fuld gang.
Selve turneringen blev spillet på et højt niveau, med
flere flotte kampe, som også blev kommenteret på vores livestream. Og netop Livestream var en klar forbedring, vi bliver bedre og bedre til det, og med det nuværende setup er mulighederne for at få et halvproffessionel udsendelse, så det arbejdes der videre på.
Kasper Kristoffersen viste sig, for anden gang i år at være den bedste på dagen, med sejren over Alban Richard, fik han endnu en sejr og em konsolidering af 2.
pladsen på ranglisten.
Tredjepladserne gik til de to danske mestre i denne disciplin, 8-ball, Bahram Lotfy og Junior Danmarksmesteren Joel Rosenfeldt.

Frederiksberg Cup 2013
I weekenden d. 31. august og 1. september blev indledende runde af Frederiksberg Cup 2013 afholdt. Med hele
30 tilmeldte var det en flot start på sæsonen. Resultaterne kan ses her. De otte der gik videre til finalerunden
blev:
Finalerunden spilles d. 14. og 15. september i Copenhagen Pool & Snooker House.
Taberside

Vinderside

Asif Iqbal

Albertslund

Richard Lundin

Frederiksberg Billardklub

Henrik Skjærup

Bristol

Christopher Church

Frederiksberg Billardklub

Søren Bjarnøe

Frederiksberg Billardklub

Lasse Petersen

Frederiksberg Billardklub

Ali Ijaz

Albertslund

Chi Voong

Frederiksberg Billardklub
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Planlagte møder og aktiviteter i 2013
Måned:
September

Dato
7.-8.
12.

Aktivitet
DM 9 og 10 ball junior
FU møde

Sted
Herlev PC

Oktober

26
15.

DM Straight Pool
FU møde

(Ikke fastlagt endeligt)

November

8.-9.
20.

Bestyrelsesmøde
FU møde

Brøndby

December

14
17.

DM 10-ball & Sæsonafslutning
FU møde

Aarhus Pool & Billard Klub

Ny sponsorer i DDBU
KB Fritidshuse er sponsor på licenskortene.

JBM er sponsor for Elitedivisionen i kegler

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: +45 23259055
E-mail: milo@ddbu.dk
TURNERINGSUDVALGSFORMAND
Jan Mortensen
Telefon: 40954246
E-mail: jm@ddbu.dk

Karsten Jørgensen
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig
for turneringsadministrationen Øst.

KASSERER
Niels Chr. Kjær
Telefon: 99555100
E-mail: nck@ddbu.dk

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 20 83
Fax: 43 43 43 35
E-mail: kj@ddbu.dk

BESTYRELSESMEDLEM
Johnny Sort Jensen
Telefon: 62650313
E-mail: jsj@ddbu.dk
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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