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Billard og Corona-genåbning
Indendørs foreningsidrætter, derunder billardsporten, er jo desværre ikke omfattet af den
kommende uges genåbning. Men vi ved, at DIF arbejder intenst på at få indendørs
foreningsidrætter med i en ny og hurtig genåbningsrunde. DDBU følger spændt de næste
ugers forhandlinger og informerer om vigtige fremskridt direkte til klubberne, på
hjemmesiden og FB siden.

Bestyrelsens fokusområder for 2021
Efter vedtagelsen af Visionsplanen - “DDBU mod nye tider 2025” - på årsmødet i september,
er alle sejl sat for at sætte rammerne til at kunne eksekvere planen over de næste mange år.
Organisationen trimmes fortsat for at optimere indsatser både sportslige og administrative.
Fokusområder for årets arbejde er “Stabilisering og Rekruttering”. Stabilisering står for at få
de nye strukturer med en specialiseret bestyrelse, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer
har hovedfokus på egne ansvarsområder, til at fungere optimalt.
Stabilisering omfatter også en grundig indarbejdning af vores nye Specialkonsulent og
Fundraiser Thomas Bøgeskov, som blandt andet kommer til at arbejde intensivt med
rekruttering i mange forskellige segmenter. Rekruttering står blandt andet for integration af
nye klubber ind i DDBU samt at fylde hullerne ud på Danmarkskortet med nye klubber.
Desuden er der fokus på Skoleprojektet og målrettet rekruttering af 30-60-årige til
klubberne. Følg med i Skoleprojektet via den nye hjemmeside: www.billardiskolen.dk
Der er igangsat en omfattende og detaljeret analyse af DDBU´s samlede administration og
de mange hundrede dermed forbundne arbejdsopgaver, som bliver udført af forskellige
medarbejdere og frivillige over hele landet. Meningen er at definere, beskrive og
kategorisere eksisterende arbejdsopgaver og arbejdsprocesser.
Det endelige mål er at udvikle og fremtidssikre DDBU's administration via digitalisering,
effektivisering og fremsynethed.
Analysen skal være klar til sommer.

Medlemsstatistik
DDBU har netto fået 3 nye klubber i 2020 og en lille fremgang på 32 medlemmer. 94 af
billardklubberne har oplevet nedgang i medlemstallet, 29 har holdt status quo og 62 haft
tilgang af medlemmer. Vi kan være tilfredse med resultatet set i lyset af et svært Coronaår.

År

Klubber

Medlemmer

2019

182

7924

2020

185

7956

De 7956 medlemmer er fordelt på 91% herrer og 9 % kvinder

Samlet set er DDBU blandt de kun 21 Specialforbund under DIF, som har
oplevet fremgang i medlemstallet i 2020, mens de resterende 41
Specialforbund er gået tilbage.
Nye kommunikationsveje
DDBU ønsker at forbedre kommunikationen og dermed informationsstrømmen til klubberne
og også direkte til medlemmerne.
Udover direkte mails til formænd/postmodtagere i klubberne, opslag på DDBU´s
hjemmeside samt opslag på FB-sider, vil vi fremover kommunikere en række informationer,
derunder nærværende Nyhedsbrev, direkte ud til klubbernes medlemmer. Det gør vi via et
nyt mailforsendelsesprogram, som kan håndtere et stort antal forsendelser af mails uden de
bliver kategoriseret som spam og dermed blokeret.
Rent praktisk har DDBU via billardresultater.dk en database med ca. 3000 aktive
mailadresser, der som de første vil modtage direkte information fra DDBU. Alle andre, som
ønsker at modtage direkte information i ens mailbox, vil kunne tilmelde sig på DDBU´s
hjemmeside. Målet er at minimum 2/3 af alle medlemmer modtager direkte informationer
fremover.
Man kan til enhver tid framelde sig informationsstrømmen fra DDBU.
Mere information følger i de kommende uger.

Foreningstilskud – fonde m.v.

Flere end 60 af landets klubber har allerede tilmeldt sig foreningstilskud.dk, hvor man kan få
hjælp og vejledning til at søge fonde og læse om andre tilskudsmuligheder. Desuden er der
direkte link til fondenes ansøgningsportaler.
Det er et meget vigtigt redskab til at søge midler til alt muligt i klubberne, lige fra nye
billardborde, renovering af gamle billardborde, LED lamper, scoretavler, nyt gulvtæppe,
træningsudstyr, ventilation osv.
DDBU har tegnet et generalabonnement på vegne af alle klubber, som koster 25000 kr
årligt. Din klub kan gratis benytte denne mulighed for at søge midler. Gå ind på dette link og
anmeld din klub – det tager 2 minutter, så er du klar til at søge. Bemærk, at mange fonde
har ansøgningsfrist kommende mandag d.1.marts.
http://www.foreningstilskud.dk/page.asp?id=45&pid=fd34ef48a1fe2502c67801efca238f5c2010d

Spørgeskemaundersøgelse
De allerfleste klubber er i løbet af januar blevet ringet op af Rune eller Hanne med bønnen
om at svare på nogle få vigtige spørgsmål omkring bl.a. klubbernes tilgang til pensionister
(Ældresagen m.v.), udviklingsplaner derunder dart i klubberne eller andre gode tiltag.
Det har været en utrolig lærerig oplevelse og DDBU står nu med et godt værktøj til både at
kunne hjælpe klubber med aktuelle behov på forskellige områder samt at kunne kigge ind i
fremtiden og begynde at spekulere i, hvordan mon fremtidens danske billardklubber
kommer til at se ud?
Mange klubber er meget bevidste om fremtidens udfordringer og ønsker at udvikle sig med
nye og bedre lokaliteter, flere og/eller andre typer billardborde, flere medlemmer og mere
alsidighed i alders- og kønsfordelingen og ikke mindst åbne op for samarbejde med andre
koncentrationssporte/hobbyer såsom dart, brætspil, E-sport, kortspil m.v.
Det er en fornøjelse at se, at så mange klubber erkender nødvendigheden af at sikre
fremtiden for vores elskede sport via nytænkning og innovative tiltag. Det er helt i tråd med
den nye visionsplans mottoer om “Professionalisering af dansk billard” og “Gøre billard til
danskernes folkesport”!

Årsmøde - ændring af dato
DDBU´s Årsmøde er flyttet fra lørdag d.19. juni til lørdag d. 26. juni på grund af, at 2 af vore
internationale paraplyforbund, CEB og UMB, holder årsmøder d.19-20. juni. Årsmødet
afholdes i år i Idrættens Hus i Brøndby. Nærmere information og invitation følger.

Gode overgange til seniorlivet
Her er vigtig information om overgangen fra arbejdsmarkedet til det gode seniorliv, så flere
kan motiveres og inspireres til at begynde at reflektere over, hvad seniorlivet kan indeholde
og lade sig inspirere til nye idéer, som f.eks. at deltage i nye, sociale fællesskaber mm. Her
er link til 7 super inspirerende videoer, som tager udgangspunkt i forskellige livssituationer:
•

Astrid, om overgangen fra folkeskolelærer til pensionist; læser nu filosofi på universitetet

•
•
•
•
•
•

Erik, om overgangen fra tømmer- og snedkermester til pensionist; driver nu et seniorværksted
sammen med sin kone
Greta, om at være en del af seniorrådet i Silkeborg kommune og frivilligt arbejde
Mette, om at blive en del af en løbeklub og prøve nye ting af
Michael, om at være en del af en kommunal studiekreds for ny-pensionerede mænd, der
mødes ugentligt
Palle, om at gå fra job i transportsektoren til pensionist, hvor han bl.a. er medlem af
’bessekompagniet’ – her møder han mennesker og holder sine færdigheder ved lige
Villy, der har to år tilbage af sit aktive arbejdsliv og som i dag er på en slags seniorordning,
der giver ham mulighed for at tage ekstra ferie og så småt forberede livet som pensionist

I kan finde videoerne her: https://www.sst.dk/da/Viden/AEldre/Forebyggelse-blandt-aeldre/Godeovergange-til-aeldrelivet/Inspirationsfilm-om-gode-overgange-til-seniorlivet

Ung pool spiller på vej mod verdenseliten
Den kun 20-årige Mickey Krause fra Herlev Pool Club er regerende dansk mester i 9-Ball for
seniorer og har i alt i de sidste 3 år taget 3 DM-seniortitler. Udover det har han vundet 3
EM-bronzemedaljer samt haft fornemme placeringer i flere større “Open-turneringer”.
Mickey er et af dansk billards allerbedste bud på en fremtid i verdenseliten. Han har nu valgt
at tage det store spring og blive fuldtids professionel pool spiller. I pool-sporten er vejen
frem til en professionel karriere deltagelse i amerikanske turneringer så meget som muligt
udover EuroTours, EM, VM samt Open-Turneringer.
Mickey trænes af den dobbelte Verdensmester og 10 x Europamester Niels Feijen, som i
øjeblikket ligger nummer 10 på verdensranglisten.
Fra DDBU´s side har vi store forventninger til Mickey og ønsker at hjælpe ham på vej med
sin drøm - som jo også er DDBU´s og dansk billardsports drøm!
Tag et kig på Mickeys nye hjemmeside: www.mickeykrause.com . Og kig ind på hans FBside: https://www.facebook.com/MickeyTheGreatDaneKrause . Giv ham nogle likes og følg
ham. Det er vigtigt for hans promovering og bestræbelserne på at finde sponsorer til ham,
at han har en stærk profil på de sociale medier. Hans pool nickname er “The Great Dane”.
Idéer til sponsorer og kontakter modtages meget gerne. Skriv til Thomas Bøgeskov på
thomas@ddbu.dk eller ring 31192775

For DDBU
Torsten Danielsson, Formand

Nekrolog
Svend Aage Vad 1943 – 2021

Dansk billard har mistet en af sine største personligheder gennem tiderne.
Svend Aage Vad er, efter kort tids sygdom i en alder af 78 år, gået bort.
Svend Aage blev født i Hjørring, men boede det meste af sit liv i Århus og
omegn. Han blev udlært som fiskehandler ved Havnens Fiskehus i Århus og
arbejdede senere som jord- og beton arbejder og i sine sidste aktive erhvervsår
ved Århus Kommune.
Svend Aage spillede som 13-årig i 1956 sin første officielle billardsæson i BK
Fluen i Århus og i selvsamme klub spillede han sin sidste sæson i 2018. Det var
også for BK Fluen han vandt sit første danske mesterskab i 1961 i Keglebillard
klasse D.
Det var dog på legendariske Restaurant Capri i Mejlgade i Århus, Svend Aage
først stiftede bekendtskab med billard, da han som 11-årig, stående på en
ølkasse, fik lov til at spille med en kammerat. Derefter gik det slag i slag og
Svend Aage var i mange år ikke kun en stærk, frygtet og respekteret
billardspiller, som aldrig gav op ved det grønne klæde - han var også kendt for
at dele gavmildt ud af sin store viden og kunnen - altid med et smil på læben!

Mange af sine billard-år tilbragte Svend Aage i Aarhus Billard Club (ABC), hvor
han var at finde næsten hver dag. Han var meget disciplineret og trænede
dagligt gerne 2 timer enten alene eller med nogle af de mange, som higede
efter at lære noget af mesteren. Af spillere, som Svend Aage har haft stor
indflydelse på, og dermed bidraget stærkt til deres karrierer indenfor dansk og
internationalt billard, kan blandt andre nævnes Erling Sjørup, Ryan Jensen,
Morten Smed, Tonny Carlsen og Marianne Mortensen.
Svend Aage var ankermand på ABC´s 1.divisionshold i Keglebillard i adskillige
år, hvor det blev til flere danske mesterskaber, som blev fulgt op af yderligere
mesterskaber for Randers Billard Klub.
Efter 4 år med sølvmedaljer blev Svend Aage i 1982 endelig individuel dansk
mester i Carambole-Kegler! Han var træt af at blive kaldt “den evige to´er”,
som man kunne læse i Århus Stiftstidendes artikel om sejren. Desuden vandt
han bronze ved EM i Carambole-Kegler.
Billard havde en meget stor plads i Svend Aages hjerte. Også det meste af hans
familie var draget af billardsporten og ligeledes ofte at finde ved
billardbordene i ABC og Randers Billard Klub. Flere af dem er i dag aktive
billardspillere og ingen er i tvivl om, at de har arvet deres fars/bedstefars flair
for spillet og store talent.
Svend Aage var ikke kun billardspiller – men også en kammerat man altid
kunne regne med i tykt og tyndt. Han var samtidig også en faderfigur,
forbillede og mentor for mange af de unge i ABC-årene, hvor det udover
fantastiske timer ved de grønne klæder, blev til mange hyggelige fisketure,
fodboldkampe, ferierejser og dejlige timer i Boblen ved Århus Festuge.
En legende har nu pakket sin kø sammen for sidste gang, men hans eftermæle
vil altid leve videre i de danske billardklubber og i manges hjerter. Han vil altid
blive husket, som en af de helt store i dansk og århusiansk billard - en sand
sportsmand!
Svend Aage efterlader sig sin elskede Ulla og børnene Johnny, Michael, Hanne,
Kim og Brian samt 10 børnebørn og 5 oldebørn. Familien har bedt mig om at
viderebringe en stor og hjertevarm tak til alle de mange billardkammerater,
som sendte kondolence hilsener og blomster til begravelsen.
Æret være Svend Aages minde!
Torsten Danielsson, Formand
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