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VM i 3-bande carambole i Egypten. Tonny Carlsen imponerede med godt spil.
Dick Jaspers ny verdensmester.
Marriott Mena House Hotel i Cairo, var spillestedet
for dette års VM i 3-bande carambole. Det 71.
Verdensmesterskab i 3-bande carambole i UMB
regi. Et meget flot spillested var sat op af egypterne,
men der manglede både stemning og tilskuere til
VM stævnet.
Tonny Carlsen deltog for DDBU/Danmark ved VM,
og han leverede en fremragende sportslig indsats
med en placering som nr. 5. Tonny Carlsen lavede
stævnets højeste serie på 19, hvilket var en
tangering af verdensrekorden for største serie ved
et VM spillet til 40 point.
Tonny Carlsen var i indledende pulje med José Juan
Garcia fra Columbien (Tidligere verdensmester for
juniorer), og med den stærke tyrker Murat Naci
Coklu, som er tidligere Europamester og World Cup
vinder. En hård gruppe, hvor vi fra dansk side
vidste, at den danske deltager skulle spille op til sit
bedste for at gå videre til Knock Out fasen.
Tonny Carlsen spillede fremragende i puljen, og
vinder begge kampene. I kampen mod Garcia, der
laver han lige efter pausen en serie på 19, og er lige
ved at lukke kampen med en rekordserie på 20. Det
var meget tæt på.
Tonny Carlsen møder herefter Seo fra Sydkorea i
16-dels finalen, og ham besejrede han
overbevisende.

I 8-dels finalen mødte han Ngo fra Vietnam, der
tidligere på året var i en World Cup finale, som han
tabte knebent.
Tonny Carlsen kommer godt fra start og har god
kontrol på modstanderen. Han spiller en fin taktisk
kamp, og får lukket fint ned for Ngo´s seriespil.
Tonny Carlsen vinder kampen i verdensklassestil, og
var nu i kvartfinalen ved VM.
Den danske delegation i Cairo så med stor
optimisme frem til kvartfinalen, hvor modstanderen
var Semih Sayginer fra Tyrkiet, Carlsen havde spillet
på niveau med de bedste ved VM stævnet, og han
havde en god chance mod tyrkeren.
Desværre tabte Tonny kvartfinalen med 40-34, efter
at have ført ved pausen. Super ærgerligt, da han var
godt på vej til at vinde den første danske VM
medalje i 3-bande carambole siden 2004, hvor
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VM i 3-bande carambole i Egypten. Tonny Carlsen bliver nr. 5
Jacob Haack-Sørensen vandt bronze i Rotterdam.
Tonny Carlsen endte som nr. 5 ud af 48 spillere ved
VM i Cairo. Med imponerende 1,920 i totalsnit,
hvilket er et verdensklasseresultat.
Han sikrede sig nogle gode point til
verdensranglisten, hvor han efter VM i Egypten er
placeret som nr. 24.
Der var mange gode kampe ved VM stævnet, og der
var flere overraskende kampresultater undervejs.
Vietnameserne gjorde det godt ved stævnet og er i
stærk fremmarch. Sydkoreanerne havde det svært,
og havde kun en enkelt spiller med til 8-dels
finalerne.
Blomdahl, Caudron, Merckx, Zanetti og Sanchez, de
røg alle ud inden kvartfinalerne.
I finalekampen mødtes to europæer – Jaspers vs.
Bury.
Finalekampen endte uafgjort 40-40 i 21 indgange.
Jaspers skulle lave 4 i efterstødet for at sikre shoot
out, og det gjorde han. Stærkt gjort af hollænderen.
Franskmanden Jeremy Bury lavede 2 point i sit
udlæg ved shoot out, og Dick Jaspers skulle derfor
lave 3 point for at sikre sig sin 4. VM titel siden
2000. Under stor spænding og drama, der lykkedes
det den sympatiske hollænder, at bevare nerverne i
ro og lave de nødvendige 3 point til at sikre sig en
ny VM titel.
Det var yderst fortjent, at Dick Jaspers vandt
verdensmesterskabet i 3-bande carambole, da han
havde spillet godt og stabilt under hele turneringen.
Jaspers satte ny verdensrekord i totalsnit for en VM
turnering, da han spillede med 2,352 i snit.
Den belgiske legende Raymond Ceulemans var

inviteret med til VM i Cairo, som æresgæst ved
stævnet. Ceulemans blev på UMB mødet i Cairo
hædret for sin indsats for billardsporten og for sine
unikke resultater ved VM i 3-bande carambole.
Raymond Ceulemans blev fortjent udnævnt til
æresmedlem af UMB.
Den Danske Billard Union ser tilbage på en god
sportslig oplevelse ved VM i Cairo, hvor Tonny
Carlsen spillede strålende og var helt på niveau med
toppen af verdenseliten.
Næste år spilles VM i 3-bande i Randers, og det
glæder vi os til i DDBU.

Med venlig hilsen
Flemming Busk Knudsen
Formand for Den Danske Billard Union

Andre resultater i 3-bande
Tonny Carlsen Nordisk Mester
Tonny vinder SIMONIS NORDIC CHAMPIONSHIP
med en sejr i finalen over David Pennör fra Sverige

___________
Jeanette Jensen bliver nr. 16 til VM i 3-bande for
kvinder

_____________
Bjørn Mikkel Jensen bliver nr. 11 til VM i 3-bande
for juniorer
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UMB General Assembly 2018 i Cairo
Den Danske Billard Union var repræsenteret ved
formanden og generalsekretæren, da der blev
afholdt generalforsamling i Union Mondial de
Billard. Mødet fandt sted i Cairo i Egypten i
forbindelse med VM stævnet i 3-bande carambole.
Sammenlignet med det sidste UMB GA, hvor
præsidentvalg og UMB økonomiforhold var tunge
diskussionsemner på generalforsamlingen, der var
der denne gang ikke den store debat til mødet.

turneringen.
Fremadrettet har man ikke en åbningsceremoni ved
World Cups, og UMB har også droppet
lodtrækningen før top 32 finalerunden.
VM for juniorer og for kvinder, vil fra 2019 blive
spillet med 24 spillere i stedet for de nuværende 16
deltagere. Her laver man 8 grupper med 3 spillere,
hvor nr. 1-2 i gruppen går videre til Knock Out fase
for top 16 ved turneringen.

Ersan Ercan (Tyrkiet) og Herbert Thuer (Østrig) blev

valgt ind i UMB Board. Herbert Thuer som ny
turneringsleder.
På mødet i Cairo blev det besluttet, at ændre
turneringsformatet ved 3-bande World Cups fra
2019. De sidste 32 spillere i turneringen skal
fremadrettet spille et indledende puljespil, hvor
man spiller 8 grupper med 4 mand. Derved er man
sikret minimum 3 kampe, når man er blandt de
sidste 32 spillere i turneringen. De 2 bedste fra hver
gruppe går videre til Knock Out fase for top 16 ved

UMB Præsident Farouk Barki leverede ved mødet
en meget kort mundtlig beretning over de
forgangne 2 års arbejde i UMB Board, hvilket fik
DDBU formanden til at gå til talerstolen.
Her anerkendte DDBU formanden UMB´s arbejde
med at få styr på økonomiske driftsforhold i UMB.
Ligeledes anerkendte DDBU formanden UMB´s
arbejde med at forbedre sponsorindtægter, således
at der var flere pengepræmier til turneringer i 3bande.
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UMB General Assembly 2018 i Cairo
Men DDBU måtte også kritisk bemærke fra
talerstolen, at UMB har nogle udfordringer med
Good Govenance, med informations- og
kommunikationsniveau og med gennemsigtighed til
organisationens virke, som skal udvikles og skal
blive bedre de kommende år. Det er ikke godt nok,
som det er anno 2018.
UMB bør være en sportsorganisatorisk rollemodel
for billardsporten, men det kniber det med.
F.eks. bør UMB udsende en udførlig skriftlig
beretning for de sidste 2 års virke til GA, således at
udviklingsplaner, strategiske planer,
kommunikation og gennemsigtighed for
organisationens virke, fremstår tydeligt og
informativt.
Det er fint, at der er kommet flere
sponsorindtægter til i UMB, men skal de ikke også
anvendes til at udvikle 5-kegler og Biathlon ?
Farouk Barki tog de danske bemærkninger til
efterretning, og kommenterede, at UMB først og
fremmest satser på 3-bande carambole –
turneringsrelateret, organisatorisk og strategisk.
Helmut Biermann, formanden fra Tyskland,
ønskede at man til 2-mands VM i 3-bande
carambole i Viersen, gik tilbage til den gamle model
ved turneringsafviklingen, således at man spillede
to individuelle kampe og en afgørende scotch
double. Det tyske forbund har konstateret og
dokumenteret en manglende tilskueropbakning til
turneringen i Viersen, efter at den nuværende
model for turneringsafviklingen blev besluttet i
UMB. Det belaster tyskerne økonomisk som
arrangør til 2-mands VM med lave
tilskuerindtægter, og derfor vil Tyskland gerne

tilbage til gammel model.
Efter lidt debat omkring 2-mands VM i Tyskland, der
blev det besluttet, at sagsforholdet skulle tilbage til
diskussion og til stillingtagen i UMB Board. Fra
dansk side afventer vi nu en beslutning fra UMB
Board til 2-mands VM i Viersen.
DDBU havde til UMB mødet fremsendt nogle
forslag, som blev behandlet og taget til afstemning.
Disse forslag omhandlede bl.a. forhold omkring
mødereferater i UMB, kommunikation,
turneringsforhold og gennemsigtighed til strategisk
udviklingsarbejde i UMB.

Med venlig hilsen
Flemming Busk Knudsen
Formand for Den Danske Billard Union
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Nyt fra Ordensudvalget.
Jeg har tidlige skrevet om et medlem, der på grund
af manglende kontingentbetaling automatisk blev
udmeldt af sin klub. Han blev efterfølgende også
ekskluderet af klubben, en kendelse som DIF
underkendte.
Personen, der i denne sammenhæng må betragtes
som en ”almindelig borger”, søgte om genoptagelse
i klubben, hvilket klubbens bestyrelse afviste.
Personen klagede over denne afgørelse til DDBU og
Ordensudvalget, der stadfæstede klubbens
afgørelse.
Derefter klagede personen til DIF’s Appelinstans,
der også stadfæstede klubbens beslutning om at
optage ham som medlem igen.
DIF’s begrundelse er, at en klub må have mulighed
for at kunne nægte optagelse som medlem, hvis der
foreligger særlige grunde, for eksempel hvis
ansøgeren modvirker foreningens formål,
ødelægger fællesskabet eller groft tilsidesætter den
tillid, der må være mellem medlemmer af en
forening.
For at forebygge eventuelle problemer med
ansøgere, kunne det måske være en god ide, at
man brugte disse formuleringer i klubbens
vedtægter.
DDBU’s Ordensudvalg
Ove H. Jensen
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Udviklingskonsulenten
Billardens Uge
Efter i nogle år at have afviklet Billardens dag
forsøger DDBU med Billardens Uge.
En del klubber har efterlyst en mere fleksibel form
for afvikling. Det har vi nu taget til efterretning,
således at klubberne i løbet af uge 6 i 2019 kan
afvikle forskellige aktiviteter til fremme af
billardsporten.
Vi håber med dette tiltag, at mange flere klubber vil
deltage i denne event.

DDBU står til rådighed med hensyn til trykning af
plakater , foldere, invitationer, flyers m.m.
Plakaten er en standard plakat, hvor klubberne har
mulighed for at få trykt logo, sponsorer, billeder og
den/de events klubben ønsker.
Plakater trykkes i A-3 og A-4
Foldere i A-4, A-5 (foldet A-4)
Nedenstående er eksempel på en standard plakat

DEN DANSKE BILLARD UNION
THE DANISH BILLIARD FEDERATION
Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK-2605 Brøndby
Telefon: +45 43 26 20 82 · E-mail: ddbu@ddbu.dk
Spar Nord · Reg. nr. 9219 · Konto nr. 456-52-27365
www.ddbu.dk

BILLARDENS UGE I DANMARK
DEN 4. TIL DEN 10. FEBRUAR 2019
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Billardens Uge

DEN DANSKE BILLARD UNION
THE DANISH BILLIARD FEDERATION

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK-2605 Brøndby
Telefon: +45 43 26 20 82 · E-mail: ddbu@ddbu.dk
Spar Nord · Reg. nr. 9219 · Konto nr. 456-52-27365
www.ddbu.dk

BILLARDENS UGE I DANMARK
Formålet er en uge hvor DDBU sætter fokus på synliggørelse af billardsporten,
fokus på klub- og foreningslivet i DDBU, fokus på en variation af klubaktiviteter og
på rekruttering/fastholdelse af medlemmer.

Formålet med BILLARDENS UGE er, at ugen bliver en tilbagevendende begivenhed,
der afvikles på samme tid hvert år, og som bidrager til at synliggøre billardsporten og klubberne.
BILLARDENS UGE skal DDBU bruge som en fælles temauge til at bidrage
med kendskabet til billard og synliggørelse af billard/DDBU.
BILLARDENS UGE er ligeledes et eksempel på, hvordan DDBU og klubber kan
bruge hinanden til at skabe synliggørelse om billardsporten.
BILLARDENS UGE skal også bruges overfor presse og billedmedier,
til at profilere og markere dansk billard.

Turneringssekretariat Region Vest
Tlf.: +4597182929 / hanne@ddbu.dk

Udviklingskonsulent
Tlf.: +4524250633 / nuchel@ddbu.dk
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Billardens Uge

PLANLÆGNING:
BILLARDENS DAG BLIVER AFHOLDT FRA
MANDAG DEN 4. FEBRUAR TIL SØNDAG DEN 10. FEBRUAR 2019
Ved at afvikle aktiviteten hvert år i uge 6, er der store muligheder for at profilere
arrangementet i klubberne, i lokalområdet og i forskellige medier, samt få involveret
forskellige aldersgrupper og forskellige målgrupper.
Aktiviteterne i BILLARDENS UGE planlægges af klubberne i et
eventuelt samarbejde med DDBU. Den fælles plakatskabelon kan frit bruges
af klubberne til eksponering i lokalområdet.

Kontakt vores udviklingskonsulent:
Niels Nüchel på telefon: 24250633
eller via mail: nuchel@ddbu.dk

Turneringssekretariat Region Vest
Tlf.: +4597182929 / hanne@ddbu.dk

Udviklingskonsulent
Tlf.: +4524250633 / nuchel@ddbu.dk
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Billardens Uge

AKTIVITETER:
Her er efterfølgende nogle eksempler og inputs på
aktiviteter i klubberne, der kan foregå i BILLARDENS UGE:
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
Marathon billard
“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.
Afhold 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 afvikle aktiviteter i klubberne, den på gældende uge.
Med venlig hilsen
Flemming Busk Knudsen
Formand for DDBU

Turneringssekretariat Region Vest
Tlf.: +4597182929 / hanne@ddbu.dk

Udviklingskonsulent
Tlf.: +4524250633 / nuchel@ddbu.dk
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Billardens Uge

VELKOMMEN TIL BILLARDENS UGE
FRA DEN 4. FEBRUAR TIL DEN 10. FEBRUAR 2019
Tilmelding bedes indsendt via mail til DDBU:
nuchel@ddbu.dk
Angiv hvilke aktiviteter I som arrangør ønsker at gennemføre.
Klubberne er naturligvis velkomne til at igangsætte andre
aktiviteter end de foreslåede.

Kontakt DDBU om levering af plakater og foldere m.v.
SENESTE TILMELDINGSDATO ER:
Mandag den 20. januar 2019

Turneringssekretariat Region Vest
Tlf.: +4597182929 / hanne@ddbu.dk

Udviklingskonsulent
Tlf.: +4524250633 / nuchel@ddbu.dk
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Udviklingskonsulenten
DIF og DGI's foreningspulje
Hvad kan der søges til?
DIF og DGI’s foreningspulje kan søges af alle frivillige idrætsforeninger. Formålet med DIF og DGI’s
foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Slutbrugerne af puljens midler er
således danskere i og uden for foreningsidrætten, der kan få glæde af støttede aktiviteter og initiativer i de
danske idrætsforeninger.
Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan
eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet
(www.bevaegdigforlivet.dk), der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en
forening.
Der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end én
ansøgning i et kalenderår.
Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning
per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som
udgangspunkt ikke overstige 500.000 kroner.
Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer.Der kan dog godt bevilges støtte fra
indeværende år til initiativer, der løber flere kalenderår frem. Ligeledes er der ikke restriktioner i forhold til at
søge til samme initiativ flere år i træk.
Ved behandlingen af ansøgningen vil der blevet taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange
forskellige foreninger fordelt i hele landet1. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges
lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.
Der kan søges mere info her:
https://www.dif.dk/da/forening/stoette

NB!!!!
Hvis din klub har modtaget støtte vil DDBU gerne vide, hvad I har søgt til
og hvad I har fået
Evt. begrundelse for afslag
Skriv en mail til nuchel@ddbu.dk
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Nyt fra DDBU
Vedr.: Forespørgsler

Medlemsregistrering

Vi har tidligere meldt ud til klubberne, at
forespørgsler via Messenger til vores personale,
ikke vil blive besvaret.

Tiden for medlemsregistreringen nærmer sig.
I November/December udsender DIF de sædvanlige
informationer om denne registrering.

Vi har simpelthen ikke resurser til at skulle følge
med på de forskellige platforme, udover mail og
telefon.

DIF anvender de adresser der står i CFR-registeret,
og er de forkerte risikerer klubberne, at man ikke
modtager de nødvendige mails vedr. registreringen.
Jeg har de senere år brugt 2-3 arbejdsdage på at
gennemgå klubbernes info, med de info der er
indberettet til CFR-registreret.

I den seneste tid er antallet af henvendelser
gennem specielt Messenger steget markant.
I bedes venligst meddele jeres medlemmer, at de
ikke kan forvente svar gennem Messenger.
Det er ikke fordi vi ikke vil have korrespondance
med vores medlemmer – det vil vi naturligvis
hellere end gerne – dog kun gennem mail og
telefon.

Der har hvert år været fejl i omkring 40% af
klubbernes info til CFR-registeret.
For at få tingene i orden bedes i allerede nu tjekke,
at jeres informationer er de rigtige.
Med venlig hilsen
Kind regards
Jan Bemmann
General Sekretær DDBU
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DM finaler
Flere nedenstående DM ‘er er ledige.
Ønske om et DM sendes på mail til hanne@ddbu.dk, og jeres vil blive behandlet på TU-møde den 21. sept.
2018
7.-18. nov.
17.-18. nov.
01.-02. dec.
08.-09. dec.
08.-09. dec.
05-07. april
11.-13. jan
23.-24. febr.
29.-30. marts
02.-03. marts
16.-17. marts
16.-17. marts
23.-24. marts
13.-14. april
18.-20. april
11-12. maj
18.-19.maj

2018DM fri carambole
2018DM 3-bande kvinder
2018DM cadre 47/2
2018RF 3-bande elite – vest
2018RF 3-bande elite – øst
2019DM keglebillard indv. herrer og kvinder
2019DM 3-bande indv. herrer
2019DM cadre 71/2
2019DM keglebillard Søgaard liga slutspil
2019DM 3-bande Søgaard liga slutspil
2019RF kegler herrer elite – vest
2019RF kegler herrer elite – øst
2019DM 5-kegle
2019DM biathlon
2019DM juniorer kegler, 3-bande, 5-kegle
2019DM 1-bande carambole
2019DM 2-mands hold 5-kegle

BK Fluen
Fredericia, ABK 31
Tildelt Hjørring
Vinder af grundspillet
Vinder af grundspillet
Tildelt Aars BK
Tildelt BK Sorana
Næstved
Sakskøbing
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Kalender
Kalender:
Dato

Begivenhed

Sted

2.-6.

VM 3-bande carambole

Cairo

6.-7.

8-ball Landsmesterskabet i A-rækken

Osted BK

Bestyrelsesmøde DDBU

Skype

Oktober

November
26.
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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
Hanne Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig
for turneringsadministrationen Vest.
Nordlundsvej 124
7330 Brande
Telefon: 97 18 29 29
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
Erik Søndergaard
E-mail: eriks@ddbu.dk
MEDDELM AF BESTYRELSEN
Thomas Andersen
E-mail: tan@c5apps.dk
FORMAND FOR UNGDOMSUDVALGET
Marianne Mortensen
Klokkerbakken 56
8210 Aarhus V
Telefon: +45 50 74 99 61
Email: ungdom@ddbu.dk

BESTYRELSESMEDLEM SNOOKER
Vakant
BESTYRELSESMEDLEM POOL

Jakob Lyng
E-Mail: pool@ddbu.dk
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