
                                                                       

                                                    Nyhedsbrev Efterår 2022 
DDBU beklager, at det har taget for lang tid at få denne nye ellers gode elektroniske 

kommunikationsplatform (Sendinblue) til at virke, som den skal. Nu skulle det 

fungere og målet er at levere nyheder løbende og informere om alle de spændende 

ting, som sker i organisationen.  

Desuden laves der spørgeundersøgelser omkring nye initiativer og idéer for at 

mærke stemningen ude i klubberne og hos jer medlemmer direkte. 

Dette nyhedsbrev bruges til at samle op på sommerens begivenheder i 

billardsporten, som har været præget af usædvanlig mange VM´er, et NM og 

naturligvis vores eget EM i 5-Kegler. Derfor er Nyhedsbrevet meget elitepræget, men 

fremadrettet vil det være mere nuanceret og rettet mod mindst lige så meget bredde 

som elite.  

Desuden informerer vi om de næste måneders aktiviteter og arbejde i unionen. Det 

er et temmeligt langt nyhedsbrev - derfor bestræber vi os på fremadrettet at sende 

flere men kortere nyhedsbreve. 

 

Velkommen til sportssæsonen 2022-2023  

Så er sæsonen skudt i gang. Tilmeldingerne til de forskellige turneringer ligger nogenlunde stabilt 

som sidste år på denne tid. 1035 hold og 889 individuelle tilmeldinger samt 3347 licenser. Tallene 

vil stige i de kommende måneder, når DM-tilmeldingerne kommer til.  

 

Kasper Kristoffersen vinder sølv ved EM i 5-Kegler i Randers 

Kasper Kristoffersen vandt sølv og var lige ved at snuppe titlen som Europamester 

foran favoritten Michelangelo Aniello, som måtte ud i et tæt 5.sæt for at slå Kasper. 

Stort tillykke til Kasper! 

Alle 9 deltagende danske spillere opnåede at komme i top 32 ud af 48 spillere, 

hvilket må siges at være en stor succes for dansk 5-Kegler billard! 



                     

 

EM 5-Kegler - stor sportslig og organisatorisk triumf for dansk 

billard   

Det i august afholdte Europamesterskab i 5-Kegler på Værket i Randers, blev en stor organisatorisk 

og sportslig succes. Alt klappede og det skyldes blandt andet den store erfaring DDBU opnåede fra 

VM i 3-Bande Carambole for næsten 3 år siden samme sted.   

En meget stor og speciel tak skal lyde til Søren Søgaard A/S for deres store engagement, 

fantastiske billardborde og ufortrødne dedikation og store støtte til dansk billardsport og DDBU. 

Uden jer ville sådanne events på dansk grund ikke være muligt! Af hjertet tak!   

Tak også til Simonis og Aramith for deres støtte. Desuden en stor tak til sponsorer og 

samarbejdspartnere som Værket, Randers Kommune og Eventsekretariatet, Sport Event Denmark, 

NemTilmeld, Sehard Maler Aps v. Dan Johansen, Røst Salg og Montage v. Karsten Brogaard, 

Kozoom, Sport Live TV, CEB, Hotel Randers og Best Western Hotel Kronjylland.   

En speciel stor tak skal lyde til Luca Caravaglia, som udover at være CEB´s repræsentant ved EM´et 

også er DDBU´s landstræner i 5-Kegler. Luca bærer en stor del af æren for en perfekt 

gennemførelse.   

Og til sidst men ikke mindst en meget varm tak til de næsten 40 frivillige fra landets klubber samt 

DDBU´s bestyrelse og personale for en kæmpe indsats!   

Økonomisk set kom DDBU ud med et lille plus ud af et budget på lidt over en million kr. Samtidig 

var det ikke nødvendigt at bruge de 125.000 kr, som var sat af på årets budget som reserve. Alt i 

alt meget tilfredsstillende og vellykket!   

 

VM 5-Kegler Calangianus/Sardinien  

Efter det succesrige EM i 5-Kegler i Randers gik turen nu til Italien og et stjernespækket VM med 

adskillige verdensmestre. Danmark var repræsenteret med Kasper Kristoffersen, Erling Sjørup og 



Jonas Raagner. Det var en stor mundfuld for vore hjemlige stjerner - men også en fantastisk 

oplevelse med et godt spilleformat, hvor man først spiller i 8-mands puljer alle mod alle, hvilket 

giver spillere med knap så meget international erfaring rige muligheder for at spille mod nogle af 

verdens bedste 5-Kegler spillere og lære, lære og lære! Det lykkedes dog vores EM sølvvinder 

Kasper Kristoffersen at spille sig frem til 1/8 finalen, hvor en stærkt spillende senere bronzevinder 

Severino Machiorietto satte punktum for Kaspers ellers gode indsats. Med en samlet 16. plads 

kan Kasper være tilfreds i et virvar af superstjerner.  

Samme herre Severino Machiorietto satte også punktum for Erling Sjørups deltagelse som endte 

med en samlet 32. plads.  

Jonas Raagner fik aldrig rigtig fundet storformen og måtte takke af med en samlet 45.plads ud af 

ialt 64 spillere.  

Af de 32 bedste spillere var der 14 italienere, 10 argentinere, 4 fra Uruguay, 2 danskere, 1 

schweizer og 1 tysker. Det viser den stærke dominans af Italien og Argentina i denne disciplin. 

Danmark regnes samlet set som en af verdens 5 bedste 5-Kegler nationer - men Italien og 

Argentina er noget forud i forhold til de næste nationer - Uruguay, Danmark og Tyskland.  

Flere års intensiv og målrettet indsats omkring 5-Kegler i Danmark er langsomt men sikkert ved at 

give pote og vi fortsætter arbejdet med at blive endnu bedre og samtidig gøre næste generation af 

spillere klar til at indtage scenen.  

VM-finalen blev vundet af Andrea Quarta fra Italien mod Ricardo Dieguez fra Argentina.  

På billedet nedenfor ses Erling Sjørup og Kasper Kristoffersen lige inden 1/16 finalen. Flotte fyre! 

Ved siden af har vi Lukas Mortensen som er SÅ klar til at spille VM 

                                        



VM 3-Bande Carambole U 22 i Holland 

Danmark var her repræsenteret med Lukas Mortensen, som skulle kæmpe imod andre 23 unge 3-Bande 

talenter fra hele verden om den ærefulde titel som Verdensmester. I gruppespillet gik det rigtigt godt for en 

velspillende Lukas, som vandt begge sine kampe med et totalsnit på 1.250 og en højeste serie på 10! Men 

Lukas mistede pusten i første knock out runde, hvor han mod en stærkt spillende An Xuan Le fra Vietnam 

aldrig rigtigt kom i gang og måtte se sig slået 35-16. Dette rakte til en samlet acceptabel 9.plads og et 

totalsnit på 0.956.  

Lukas har uden tvivl et meget stort potentiale og det bliver spændende at se ham udfolde dette i de 

kommende år.  

Verdensmester blev det unge tyrkiske stortalent Burak Hashas, som i finalen vandt suverænt over grækeren 

Dimitrios Seleventas med cifrene 35-10 og et snit på 1.842 og en serie på 12.   

                                    

VM 3-Bande Carambole Kvinder 

Ligesom VM for U22 blev også VM i 3-Bande for kvinder afholdt i Holland, hvor Danmark var 

repræsenteret med Marianne Mortensen og Charlotte Sørensen. Formatet for de 24 spillere var 8 

grupper med 3 spillere, hvor 2 gik videre.  

Marianne gik videre fra gruppespillet med en 2.plads og et snit på 0.445 efter en svag 1.kamp, som 

hun fik rettet lidt op på i 2.kamp. Charlotte gik videre fra gruppespillet med 2 vundne kampe og et 

snit på 0.746.  

Marianne tabte 1/8 finalen til en stærkt spillende Karina Jetten med cifrene 30-13 og et snit på 

0.448 imod Karinas 1.034, hvorefter dette VM var slut for Marianne, som opnåede en samlet 

14.plads.  

Charlotte vandt sin 1/8 finale mod tjekkiske Irena Michalkova med cifrene 30-16 og et snit på 

0.625 og var dermed klar til ¼ finalen.  

Der mødte Charlotte japanske Yuko Nishimoto, hvor hun desværre tabte 30-28 med et snit på 

0.714.  

Vi havde naturligvis håbet på en gentagelse af EM finalen, hvor Charlotte spillede mod den 

regerende verdensmester Therese Klompenhouwer - men sådan gik det ikke og Charlotte måtte 

se sig tilfreds med en flot 6.plads. Nok til at hun avancerede til 3.pladsen på verdensranglisten!  

Therese Klompenhouwer genvandt mesterskabet i finalen mod koreanske Jieun Han 30-16 og et 

snit på 1.363.  

Der er endnu et stykke vej op til Thereses niveau - men med den dedikerede indsats og dygtighed 

Charlotte udviser er mulighederne realistiske 



                                    

  

Årsmødet i juni i Vissenbjerg 

De fleste, som ikke selv var med til årsmødet, har nok læst referatet eller set årsmødet live på 

Facebook. Årsmødet valgte ikke at følge bestyrelsens indstilling til forhøjelse af gebyr for 

deltagelse i holdturneringer og individuelle turneringer på trods af, at der ikke har været stigning i 

dette gebyr siden 2018. Til gengæld blev forslaget om forhøjelse af licensgebyret fra 250 kr til 300 

kr vedtaget. Man kan stadig købe førstegangslicenser til 50 kr.   

Merindtægterne skal blandt andet medvirke til en hvervekampagne til Keglebillard møntet på de 

30-70-årige, begyndende digitalisering (nyt turneringsafviklingssystem over de næste 2-3 år), 

centralisering af DDBU´s administration samt ansættelse af en deltids PR-Marketingsmedarbejder.   

Altsammen vigtige dele af visionsplanen “DDBU mod nye tider - 2025”, som årsmødet enstemmigt 

vedtog i 2020. Alle er centrale og nødvendige komponenter for, at vi i de kommende år kan gøre 

billard til danskernes folkesport og folkehobby i DDBU-regi.  

Vi fortsætter samtidig med at omlægge DDBU til en moderne og tidssvarende forretning med 

masser af gode varer på hylderne til jer klubber og spillere! 

Valget til årets klub faldt på Horsens Billard Klub med flest solgte nye unikke licenser i forgangne 

sæson. Denne pris giver 10.000 kr til klubkassen.  

Asaa Billard Klub havde indstillet Johnny Sort Jensen til DDBU´s nye Fortjenstmedalje i Guld, 

hvilket blev enstemmigt besluttet af DDBU´s bestyrelse 

Ørbæk Billard Klub foreslog Jørgen “Sild” Pedersen til DDBU´s fornemste og højeste pris - 

Æresmedlemsskabet, hvilket ligeledes en enstemmig bestyrelse vedtog 

Årets spillere blev Jonas Søndergaard og Lukas Mortensen som i suveræn stil vandt EM i 

Biathlon - fantastisk præstation for dansk billardsport! 



                   

Bestyrelsen                                         1 minuts stilhed til minde               Kai på talerstolen  

                                                              om dem som forlod os 

         

Marianne hædrer EM Biathlon        Jimmy indstiller Jørgen “Sild”         Afgående bestyrelsesmedlem 

Guldvinderne Jonas Søndergaard    Pedersen til DDBU´s                        får overrakt vin  

og Lukas Mortensen             Æresmedlemsskab  

Den nye bestyrelse 

Udover genvalg til de siddende FU medlemmer (Torsten Danielsson, Tage Lauridsen, Klaus Hansen 

og Jan Bemmann) var der genvalg til Turneringsleder Jan Mortensen, Ungdomsleder Marianne 

Mortensen, bestyrelsesmedlem med ansvar for Snooker Hussam Amal, samt nyvalg til Dorthe 

Lauridsen som bestyrelsesmedlem med ansvar for Keglebillard. Efterfølgende blev Thomas Jæger 

konstitueret som nyt bestyrelsesmedlem med ansvar for 5-Kegler. Pladsen som 

bestyrelsesmedlem med ansvar for Skomar er stadig vakant og vil søges besat snarest.  

Tillykke med valget til Dorthe og til Thomas for konstitueringen. Vi glæder os til samarbejdet!  

 



                                                

Dorthe Lauridsen     Thomas Jæger  

UDVALGSFORMAND KEGLEBILLARD   UDVALGSFORMAND 5-KEGLER 

Mobil: +45 28 51 09 04   Mobil: +45 4199 0485 

Email: dorthe@ddbu.dk   Email: 5-Kegler@ddbu.dk  

 

Ny Klubinstruktør og Træneruddannelse 

DDBU ønsker at få genetableret en stabil landsdækkende Klubinstruktør-uddannelse i Keglebillard 

og i den forbindelse har unionen allieret sig med Jimmy Lauridsen, instruktør i bl.a. Keglebillard, 

med ca. 35 års erfaring indenfor teknik og Keglebillardspil. Jimmy bliver chefinstruktør og 

medansvarlig for selve konceptet, i samarbejde med Dorthe Lauridsen, DDBU-bestyrelsesmedlem 

med ansvar for Keglebillard, samt 1-2 andre Keglebillard-instruktører, henholdsvis fra Sjælland og 

Jylland, som vi håber at finde i løbet af den nærmeste tid. 

Denne Klubinstruktør-uddannelse baseres primært på at uddanne en til to personer i klubberne, 

som har lyst og interesse i at kunne instruere nye medlemmer samt eksisterende 

medlemmer/begyndere, som gerne vil udvikle deres Keglebillardspil. 

Deltagere i Klubinstruktør-uddannelsen skal gerne have nogle års erfaring med spillet, et 

gennemsnit på over 10 og gerne lidt teknisk viden om spillet. (Interessen for at uddanne sig som 

instruktør er dog det vigtigste) 

Det er vigtigt, at interesserede er opmærksom på, at det primære udgangspunkt er at kunne 

videreformidle teknik, praktisk viden om spillet, tilrette fejl og mangler hos spillerne osv. 

Får du så selv muligheden for også at kunne bruge den viden du får, til dit eget spil, ja så er det jo 

kun en win-win situation! 

mailto:5-Kegler@ddbu.dk


Uddannelsen skal være fremadrettet og videregående, dvs., at der hvert år vil være 1-2 samlinger 

med de uddannede instruktører, hvor der vil være genopfriskning, ny viden og ikke mindst, at der 

bliver mulighed for at netværke med de andre instruktører og lære af hinanden. 

Uddannelsen opbygges i foreløbig 3 moduler, hvor vi nu igangsætter Modul 1 og arbejder på at 

færdiggøre Modul 2 og 3. 

I øjeblikket arbejder vi på at få tilrettelagt hele konceptet og håber, at vi i løbet af kort tid kan 

udsende en invitation til denne Klubinstruktør-uddannelse. Forventet afholdelse bliver i 

oktober/november måned, 3-5 steder i landet. 

Kender du en eller to i klubben, som kunne være interesseret, så informer dem gerne om dette 

tilbud, som også er udsendt til klubberne. 

Vi har også brug for klubber, som har lyst til at stille min. 4 Keglebillard-borde, uden beregning, til 

rådighed en lørdag eller søndag i forbindelse med denne uddannelse. 

I samme forbindelse skal der etableres en gruppe bestående af 1-2 instruktører, udover Jimmy 

Lauridsen, som har tid og lyst til at være en del af uddannelsen, både med planlægning og 

udførelse på dagen. Der er brug for personer, som har en god solid viden om Keglebillard, teknik og 

balbehandling og et gennemsnit over 15. Meget gerne en fra Øst og en fra Vest. 

Er du interesseret i at være med i dette arbejde så kontakt Jimmy Lauridsen på tlf. 30 42 60 62 eller 

på mail, j.lauridsen304@gmail.com, eller Dorthe Lauridsen, ansvarlig for DDBU Keglebillard, på tlf. 

28 51 09 04 eller mail, dorthe@ddbu.dk 

Her har vi så Jimmy: 

                                                          

 

Ledige pladser i Keglebillardudvalget  

Dorthe Lauridsen har, som ovenfor nævnt, overtaget ansvaret for Keglebillard i DDBU og søger 

derfor 1-2 nye medlemmer til Keglebillardudvalget. Hvis du har interesse, så henvend dig gerne til 

dorthe@ddbu.dk - Tel: 28510904 

Fundraiser og Specialkonsulent Thomas Bøgeskovs 

arbejdsopgaver 

mailto:j.lauridsen304@gmail.com
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Mange har spurgt om DDBU kunne fortælle mere om Thomas´s opgaver for billardsporten. Det 

kan vi! Thomas har 2 hovedopgaver: fundraising og konsulentopgaver.  

Fundraising:  

Som fundraiser medvirker Thomas til at finde sponsorer til vores store nationale og internationale 

events samt generelt til billardsporten. I øjeblikket arbejder han f.eks. på at finde sponsorer til den 

udskudte finale i den stort anlagte ”Skomar Champ”, som finder sted d.27-28. december med TV-2 

Sport på direkte i 2 x 5 timer.  

Desuden har Thomas de sidste halvandet år arbejdet på at finde midler til vores Talent- og 

Elitecenter for 5-Kegler i Ikast, som for at kunne give vores talenter og elitespillere de absolut 

bedste træningsbetingelser i denne disciplin, havde brug for 4 nye ens Carambole-borde bygget op 

efter de Italienske standarder. DDBU besluttede derfor sammen med Ikast Billard Klub, at de 4 

fantastiske Søren Søgaard Super Royal borde fra EM i 5-Kegler for 2 måneder siden i Randers, 

skulle flyttes til Ikast. Til dette projekt har Thomas via fondsansøgninger fået bevilget ca. 186.000 

kr og mangler i skrivende stund at hente de sidste godt 87.000 kr.  

Konsulentopgaver:  

Thomas’ opgaver som Specialkonsulent koncentrerer sig om at skaffe nye klubber til DDBU. Det 

sidste godt halvanden år er det blevet til ca. 75 nye klubber og ca. 1600 nye medlemmer. Da DDBU 

får tilskud af DIF i forhold til antallet af medlemsklubber og medlemmer, er det af skaffe nye 

klubber til DDBU, et meget vigtigt arbejdsområde. Thomas´ arbejde i 2021 betyder, at DDBU 

modtager 156.000 kr mere i tilskud fra DIF i 2023 – og hvert år fremover. Arbejdet i 2022 går lige 

så godt og vi kan forvente endnu en forhøjelse af tilskuddet fra DIF i 2024. 

Men det er ikke kun vigtigt af åbenbare økonomiske grunde. Det er lige så vigtigt, at vi får samlet 

så mange som muligt af landets billardklubber under billardsportens specialforbund og 

interesseorganisation: DDBU. Dermed vil billardsporten samlet stå stærkere udadtil og i kampen 

om at blive hørt - både af samarbejdspartnere, sponsorer og medier.  

 

Potentialet for nye klubber er stort, da der rigtigt mange større og mindre billardklubber i landet, 

som endnu ikke spiller billard under DDBU.  

Her har vi så Thomas!  



                                                               

 

Nationalt og internationalt dommerkorps i DDBU 

DDBU vil, i samarbejde med det europæiske billard forbund CEB, etablere et officielt korps af 

dommere i 3-Bande Carambole og 5-Kegler. Dommerne vil fortrinsvis blive brugt til hjemlige 

turneringer – men nogle vil med tiden kunne avancere til at blive CEB licenserede dommere og 

ultimativt UMB licenserede dommere og derigennem få mulighed for at agere som dommere ved 

internationale turneringer i andre lande.  

DDBU vil derfor, efter CEB´s regler, udarbejde et uddannelseskoncept, som interesserede og 

kvalificerede kandidater kan deltage i.  

Benny Mousing Skov er udpeget til at forestå uddannelsen af dommere. Der vil i den kommende 

tid komme mere information om indholdet af uddannelsen og mulighederne for at deltage.  

Benny selv er på grund af sine mange års erfaring og dygtige indsats, som dommer ved nationale 

og internationale turneringer i Danmark af DDBU, blevet indstillet til CEB-dommer. CEB har derfor 

konstitueret Benny som CEB-dommer. Den endelige udnævnelse skal bekræftes på CEB´s årsmøde 

næste år.  

På billedet ser vi Benny i aktion som dommer ved VM i 5-Kegler på Sardinien for 2 uger siden, 

hvor han dømmer en kamp med den senere verdensmester Andrea Quarta!   

Det andet billede er Charlotte som siger god kamp til Therese Klompenhouwer ved EM!  



           

 

Charlotte Sørensen avancerer i 3-Bande Carambole for Kvinder 

på Europaranglisten til 2.pladsen og på Verdensranglisten til 

3.pladsen!  

Efter kun at have spillet 3-Bande Carambole i godt 2 år, er Charlotte nu at finde blandt de 3 bedste 

i verden og de 2 bedste i Europa! Dette fantastiske avancement kom i stand efter et forryggende 

år, hvor Charlotte tog DM Guldmedaljen derefter EM Sølvmedaljen og senere en 6.plads ved VM 

for kvinder.  

DDBU lavede for 2 år siden en målsætningsplan for Charlotte, hvor målet var at få hende op i top 5 

i Europa indenfor 3-4 år og i top 10 i verden inden for 5-7 år. Det har hun altsammen klaret på 

mindre end 2 år! Det er stærkt!  

Charlotte får træning af Tonny Carlsen og deltager i internationale træningssamlinger med Martin 

Horn og Andreas Efler. Og hun har en god træningspartner derhjemme i Tommy, som selv er 

elitespiller i 3-Bande Carambole.  

Vi glæder os til at følge Charlotte i de kommende år!  

Charlotte er tidligere dobbelt Europamester i Pool samt for tiden regerende Danmarksmester i 

Keglebillard for kvinder, Danmarksmester i 3-Bande Carambole for Kvinder samt 

Danmarksmester i Skomar!     

 

Stor triumf for Danmark ved de Nordiske Mesterskaber!  

Danmark ryddede hele bordet ved de netop afholdte Nordiske Mesterskaber i 10-Ball Pool, 

Snooker og 3-Bande Carambole!  

I Pool lykkedes det Mickey Krause at gå hele vejen med en 8-7 sejr i en nervepirrende finale mod 

den unge finne Arseny Senchagov. NM i Pool blev spillet i den flotte nyåbnede Oslo Billard Klub i 

Norge.  



I Snooker, som blev spillet i Reykjavik i Island, tog Daniel Kandi Andersen guldet og ramte alt og 

slog sidste års mester finnen Jani Kananen i en flot og velspillet kamp på meget højt niveau. Rune 

Kampe tog sig af bronzemedaljen efter at have tabt semifinalen mod Kandi.  

I 3-Bande Carambole vandt Dion Nelin i Helsingborg i Sverige suverænt finalen over den svenske 

stjerne og regerende Europamester for hold samt 7 dobbelte hold-verdensmester Michael Nilsson 

med cifrene 40-22 i 22 indgange = 1.833. De 2 bronzemedaljer gik også til Danmark nemlig Poul 

Bjerring og Jacob Haack-Sørensen.  

På billederne nedenfor ses først Mickey Krause, dernæst Dion Nelin og nederst Daniel Kandi  

Stort tillykke til alle! 

          

                                                                            

 

      DDBU ønsker alle en god sæson!  



 

 

-  


