
                                                       Brøndby januar 2021                
 

Til klubbens opslagstavle: 
 

              Nytårs- og Nyhedsbrev 2021  

 

Her ved årsskiftet 2020-2021 vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige alle 
formænd, bestyrelsesmedlemmer, og alle medlemmer af DDBU, en hjertelig og 
varm tak for indsatsen i et år, som vil stå tilbage som et specielt og udfordrende år 
for os alle. 
Vi har måttet sande, at vi ikke skal tage alting for givet her i livet. De indøvede 
rutiner og vaner, som vi holder så meget af og giver os den stabilitet, vi har brug for i 
dagligdagen, blev pludselig sat på en alvorlig prøve.  
På trods af et svært år, har vi meget at være taknemmelige for i billardsporten. 
Klubberne var lukket nede i en kort periode i 2020 og er det igen i skrivende stund. 
Det er naturligvis ikke noget at være taknemmelig for, men det sætter vores forhold 
til vores elskede hobby og sport i perspektiv og giver os lejlighed til at reflektere 
over, hvor meget billard egentlig betyder for os og fylder i vores liv!  
Mange af os har måttet sande, at vi faktisk holder meget mere af billard end vi 
anede! Vi har savnet den og vi har set frem til at komme i gang igen, som for 
eksempel i øjeblikket.  
 
DDBU eksisterer på grund af billard og er sat i verden for at udvide kendskaben til 
sporten og få mange flere til at dyrke den. Som specialforbund skal vi desuden være 
en samlende enhed for billard i Danmark. Det er nogle af nøglepunkterne og 
dagsorden for bestyrelsens og udvalgenes arbejde i de kommende år. Det er ikke 
nok at være noget af navn – DDBU vil og skal også være det af GAVN!  
 
DDBU vil favne HELE billardsporten i Danmark. Vi har sovet i timen de sidste mange 
år med det resultat, at der har dannet sig større og mindre billardspillende 
grupperinger udenom DDBU. Når sådan noget sker, er det oftest fordi, vi ikke har 
været dygtige nok til at vise rettidig omhu, være innovative og fremtidsorienterede. 
Vi har nok mere lukket os inde i os selv og været tilfredse med status quo! 
 



At være tilfredse med status quo bliver hurtig til en sovepude og i vores tilfælde kan 
det ende med afvikling i stedet for udvikling, hvis ikke vi gør noget snart!  
 
Med 185 klubber og små 8000 medlemmer udgør DDBU kun en lille brøkdel af det 
samlede billardspillende folk i landet. Samtidig står vi overfor et kommende 
generationsskifte i mange traditionelle keglebillardklubber, hvor der ikke er en ny 
generation parat til at tage over efter den nuværende, i de næste 5-15 år. Det vil 
ultimativt betyde lukning af mange klubber, hvilket vi ikke stiltiende skal acceptere. 
Hvilket vi heller ikke gør!  
 
Den nye visionsplan, som blev vedtaget på årsmødet i Vissenbjerg d.19. september 
skal være modvægten til førnævnte status quo for billardsporten og til den negative 
udvikling, som kan blive konsekvensen af en manglende indsats nu og i de 
kommende år.  
 
En omfattende omstrukturering af DDBU´s organisation, bestyrelse og udvalg samt 
administration over de sidste 18 måneder og i årene fremover, udgør grundlaget for 
de næste mange års arbejde med at gøre DDBU til en samlende og favnende 
organisation for billardsporten i Danmark. DDBU vil arbejde på at kunne tilbyde 
klubberne en række udviklingsværktøjer og muligheder, som skal sikre 
generationsskiftet i klubberne og dermed sikre klubbernes fortsatte eksistens.  
 
Vi skal have udfyldt Danmarkskortets mange tomme pletter, hvor der er plads til nye 
billardklubber.  
 
Alle disse tiltag og meget mere vil i de kommende år blive sat i værk. Vi glæder os 
fra bestyrelsens side til at fortsætte det allerede godt påbegyndte arbejde for dansk 
billard og vi glæder os til at møde jer alle derude og sammen skabe 
forudsætningerne for at lykkes med visionerne og få dem gjort til konkrete 
strategier, planer og få dem eksekveret.  
 
Med disse ord vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige jer alle tak for det gamle år og 
opfordre jer alle til at fortsætte den gode kamp for billardsporten. En kamp, som vi 
kan vinde sammen, hvis vi alle yder vores del. Fra bestyrelsens side er vi klar. Er du 
også klar?  
 
Godt Nytår! 
 
Torsten Danielsson, Formand 



 
 

 

Nyheder og opdateringer 
 
Rune Kampe forfremmes til sekretariatsleder 
Rune har nu været ansat i DDBU´s hovedsekretariat i Idrættens Hus i Brøndby i et år 
som sekretariatsmedarbejder. Efter Generalsekretær Jan Bemmanns pensionering, 
har Rune været med til at udfylde tomrummet og fået et rigtigt godt overblik over 
DDBU´s omfattende administration. Han har med stor energi, viljestyrke, dedikation 
og udstråling vist, at han vil billardsporten med hjertet ikke kun sportsligt som 
elitespiller men også som ansat i administrationen. Ingen opgave har været for lille 
for Rune og ingen for stor. De skæve arbejdstider, som medarbejder i en 
sportsorganisation, hvor der mest bliver spillet i weekenden og om aftenen, har 
Rune taget i stiv arm og altid været på pletten.  
DDBU har derfor besluttet at forfremme Rune til sekretariatsleder fra mandag d.4. 
januar. Rune får dermed et stort medansvar i udviklingen af sekretariatet over de 
næste år.  
 

Formanden modtager honorar   
En altafgørende vigtig del af den vedtagne visionsplan, er professionalisering af 
DDBU. Uden en professionel ledelse vil historisk set alle ambitiøse visionsplaner 
strande af mangel på tid til at eksekvere. Derfor har DDBU´s Forretningsudvalg og 
Bestyrelsen besluttet at følge visionsplanens punkt omkring at honorere formanden 
for indsatsen. Formanden har i de sidste halvandet år arbejdet på fuld tid gratis for 
DDBU samtidig med at have passet egen virksomhed. 
Beslutningen skaber stabilitet og fremsynethed og er første skridt i visionsplanens 
punkt omkring professionel sportslig ledelse.  
Formanden modtager i første omgang et månedligt honorar på kr. 25.000.  
Honoreringen fremgår som en direkte post på årets budget af hensyn til transparens 
i DDBU og reglerne om “Good Governance”.  
Målet er, i årene der kommer og i takt med øgede indtægter, at 
professionaliseringen skal udbygges væsentligt, så vi sikrer den nødvendige 
udvikling af DDBU som beskrevet i Nytårsbrevet ovenfor.  
 

Skoleprojektet 



DDBU´s højt profilerede Skoleprojekt er ved at være klar til eksekvering. På 
www.billardiskolen.dk kan man følge projektets udfoldelse og se, hvad DDBU har at 
byde på overfor skolerne og ungdommen. Der er i første omgang lavet aftale med 
11 dedikerede billardklubber om deltagelse i deres respektive lokalområder, hvor 
der i alt er 24 skoler som potentielle samarbejdspartnere.  
I disse uger fremstilles de sidste undervisningsmaterialer til brug for lærere og 
skoler.  
Der er flere klubber, som har meldt sig som interesserede og de vil blive koblet på i 
takt med mulighederne. Målet er, at så mange klubber som muligt involverer sig i 
dette vigtige projekt og får mulighed for ungdommelig tilgang til klubberne.  
Projektet skal gerne brede sig som ringe i vandet og blive til et vigtigt redskab for 
klubbernes rekruttering.  
Det er første gang i DDBU´s historie, at der laves professionel digitalt marketing for 
at nå de unge, som er målgruppen i projektet. Senere vil projektet kunne skaleres 
over mod andre målgrupper, som tidligere beskrevet.  
 

Første arbejdsdag for DDBU´s nye Specialkonsulent/Fundraiser Thomas 
Bøgeskov 

Thomas har sin første arbejdsdag mandag d.4. januar på kontoret i Idrættens Hus i 
Brøndby.  
Hans arbejdsopgaver vil i de første 6 måneder centrere sig omkring integration af 
eksisterende billardklubber, som ikke er medlem af DDBU. Desuden vil der blive 
taget hul på at lave strategier for integration af grupperinger, som spiller billard 
udenfor DDBU. Thomas vil blive udstyret med en række værktøjer og tilbud, som 
skal gøre den organiserede billardsport interessant for nye klubber.  
Der vil desuden være fokus på Ældresagen og andre pensionistgrupperinger, som 
med fordel vil kunne spille billard i mange flere klubber end det allerede er tilfældet.  
DDBU stræber mod at lave en landsdækkende aftale med Ældresagen på et møde 
senere på måneden, hvor vi har allieret os med DIF´s Næstformand Thomas Bach 
som døråbner til Ældresagens formand – og tidligere næstformand i DIF – Preben 
Staun.  
DDBU byder Thomas Bøgeskov velkommen og ønsker ham alt godt i arbejdet for 
dansk billardsport. Det bliver spændende!  

 
Pool ungdomseliten på vej mod senioreliten  
De 4 ungdomselitespillere – Mickey Krause, Christoffer Lentz, Andreas Madsen og 
Jeppe Thyde - som allerede har vundet adskillige EM-og VM medaljer i 
ungdomsrækkerne, sikres nu muligheden for at tage springet op i senior-



verdenseliten med et ambitiøst udviklings- og træningsprogram med den dobbelte 
Verdensmester og 7 dobbelte Europamester i Pool hollandske Niels Feijen. Niels 
Feijen har udviklet et professionelt træningsværktøj kaldet “Terminator-College” 
https://terminator-college.com/p/the-mental-edge.  
De 4 unge plus årets danske mester i 10-Ball Matthias Spanggaard vil i første 
omgang frem til næste sommer deltage i programmet, som dækker alt fra selve 
spillet, strategi, positionsspil, teknik og mental forberedelse før og under en kamp.  
Spillerne underskriver en spilleraftale med DDBU, hvor deres personlige ambitioner 
og mål beskrives. Aftalen indeholder milestones og værktøjer til at nå målene.  
Undervisningen foregår i Osted Billard Klubs lokaler tæt på den dansktalende 
Verdens- og Europamester Niels Feijens og hustru Katrines bopæl. 

 

DM i Keglebillard i Asaa for sæson 2019-2020 – 15-17.  Januar 
Den igen og igen udsatte finale i Keglebillard individuelt for herrer og damer fra 
sidste sæson gennemføres som planlagt på ovennævnte dage.  
Det har været et puslespil at få det til at lykkes og DM´et bliver nu gennemført via 
“Eliteordningen” under DIF, som muliggør gennemførelse af turneringer på eliteplan 
indenfor alle DIF´s specialforbund - på trods af den verserende Corona-nedlukning.  
Alle forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger bliver overholdt til punkt og prikke 
på spillestedet, hvor der ikke er adgang for tilskuere. Alle kan dog følge de 
spændende kampe via streamingen, som kører på alle 4 borde. Links kan findes på 
DDBU´s hjemmeside www.ddbu.dk og Asaa Billardklubs ditto: www.asaabillard.dk  
Thomas Bræck skal forsvare sin titel på herresiden og på damesiden er det Charlotte 
Sørensen som forsvarer.  
En stor tak skal lyde til Asaa Billardklub og formand Niels Jørgen Hansen for hurtigt 
at træde til i denne krisetid.  
DDBU ønsker alle spillerne et godt stævne på sportsligt højt niveau, en høj 
sportsånd og Asaa Billardklub ønskes succes med gennemførelsen.  
DDBU er repræsenteret ved stævneleder Jan Mortensen og sekretær Hanne 
Rasmussen samt formand Torsten Danielsson.  
 
Næste DM er allerede i april om 3 måneder, hvor BK Frem Kolding er vært ved 
denne sæsons DM i Keglebillard.  
 



 
 
 


