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Guld til Andreas Madsen, sølv til Christoffer Lentz,
Bronze til Andreas Bønnelykke og Jeppe Thyde
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Nyt fra DDBU

"Billardens dag i Danmark"

Formål:

Formålet er en fælles temadag i DDBU organisationen,

hvor der er fokus på synliggørelse af billardsporten,

fokus på klub- og foreningslivet i DDBU, fokus på en

variation af klubaktiviteter og fokus på rekruttering/

fastholdelse af medlemmer.

Formålet er at etablere en tradition á la Skolernes

Motionsdag, som hvert år synliggøre billardsporten og

billardklubberne, samt omhandler idræt og foreningsliv.

”Billardens dag” skal DDBU bruge som en fælles

temadag til at bidrage med kendskabet til billard og

synliggørelse af billard/DDBU.

”Billardens dag” er ligeledes et eksempel på, hvordan

DDBU og klubber kan bruge hinanden til at skabe

synliggørelse om billardsporten.

”Billardens dag” skal også bruges overfor presse og

billedmedier, til at profilere og markere dansk billard.

Planlægning:

”Billardens dag” er planlagt til at afholdes – mandag d.

15. februar 2016.

Ved at lægge det i starten af året, i Vinterferien i uge 7

og på en hverdagsaften, er der muligvis større

muligheder for at profilere arrangementet i klubberne, i

lokalområde og i forskellige medier, samt få involveret

forskellige aldersgrupper og forskellige målgrupper.

Der er måske også mulighed for at udvikle tiltaget og

lade aktiviteterne i klubberne blive mere varieret og

mere mangfoldige, og opbygge en niche i dansk idræt,

hvis ”Billardens dag” søges branded fremadrettet, som

mandag i uge 7.

Tidsrammen kunne f.eks. være kl.18-21, og i løbet af

aftenen foregår der forskellige aktiviteter rundt om i

klubberne.

Aktiviteterne planlægges ude i klubber eller i et

samarbejde med DDBU.

Der laves en fælles plakatskabelon, som bruges af

klubberne og DDBU til at profilere og eksponere

”Billardens dag”.

Plakaten laves af DDBU.

Aktiviteter:

Her er efterfølgende nogle eksempler og inputs på

aktiviteter i klubberne, der kan foregå på ”Billardens

dag”:

- Opvisningskamp

- Skomagerturnering

- ”Åbent Hus” arrangement – Kend din

billardklub i byen

- Opstilling af billardbord i indkøbscenter

- Skoleturneringsafslutning / Skoleturnering

- ”Tag et familiemedlem med i klubben ”

- Opvisning i kunststød

- Instruktion for nysgerrige



- Marathonbillard

- ”Vinter grill” i klubben

- 5 sjove spil på et billardbord

- Billard og banko

- Landskamp Danmark mod Sverige

- Træningskamp imellem Elitedivisionshold

hos en tredje part

- Sponsorarrangement

- Billardudstyrsaften i klubben med en

billardleverandør

- Samarbejde med f.eks. Hjerteforeningen,

Hospitalsklovne, Muskelsvindsforeningen, SIND

m.m. omkring donationsarrangement – som

f.eks. 10 eller 25 øre pr. væltet kegle eller pr.

scoret point.

- Lav arrangement for EGU elever eller for

børn og unge i fritids-, junior- og ungdomsklub

- Master Class med en topspiller

DDBU håber, at alle danske klubber bakker op omkring

tiltaget, og at klubberne vil påtage sig opgaven med at

lave aktiviteter i klubberne den pågældende dag.

Med venlig hilsen

Flemming Busk Knudsen

Formand for DDBU
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Nyt fra DDBU

DDBU KLUBBESØG
Lørdag d. 5. september 2015 havde vi her i klubben
besøg af repræsentanter fra DDBU:

Hanne Rasmussen fra sekretariatet og turneringsleder
Jan Mortensen.

Efter ønske fulgte vi deres dagsorden og gennemgik
relevante forhold omkring netop klubben i Hovborg,
hvor vii snakkede om vores måde at drive klubben på og
drøftede eventuelle nye tiltag og vores samarbejde med
DDBU,s administration.

Mødet varede kun kort i ca. 1,5 times tid - og vi havde et
meget hyggeligt møde.

Der vil komme et referat fra Hanne Rasmussen, som vil
blive slået op i klubben.

Vi synes det er en rigtig god ide med et sådant besøg – vi
fik sat ansigter på vores samarbejspartnere i DDBU og
omvendt - og det er”jo slet ikke så ringe andda”! De nye
ideer der blev drøftet vil blive taget op i udvalget og så
kan man af referaterne herfra se hvad det munder ud i.

Fra billardudvalget deltog Hans, Rita og Mogens



Kursus 2
Instruktion for let øvede. Snit 5-10
Hvad skal jeg træne ? Hvordan bliver jeg dygtigere?
Træningstilrettelæggelse. Træningsøvelser. Pindespil. Stødteknik
Fredag den 13. november kl. 17.00– 20.00 i BK Frems lokaler

Instruktører: DDBU instruktører

Pris: 100,- kr. Betales ved ankomst

Tilmelding til kurserne:

Kursus 2: Senest den 7. november
Tilmelding på e-mail til:
nuchel@ddbu.dk

Billardkraftcenter BK Frem

i Kolding indbyder til kurser
som led i det samarbejde der er indgået mellem
BK Frem og DDBU indbydes der til instruktion
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Kurser



Planlagte møder og aktiviteter i 2015
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Måned Dato Aktivitet Sted

November 13. Kursus BK Frem

19. DDBU bestyrelsesmøde Odense

December

5 DM 10-ball Osted



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 DDBU's bestyrelse

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
Michael B. Nielsen
Telefon: +45 40 81 18 51
E-mail: michael_b@nielsen.mail.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
Dan Nielsen
Telefon:
E-mail: dan@ddbu.dk

MEDLEM AF BESTYRELSEN
Tina Hjort Hansen
Telefon:
E-mail: trille.hjort@hotmail.com

BESTYRELSESMEDLEM SNOOKER
Peter Lauge Graversen
E-Mail: peter@snooker.dk

BESTYRELSESMEDLEM POOL
Kasper Kristoffersen
E-Mail:kristoffersen1976@gmail.com
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