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Quality for life

Officielt bord VM 3 bande 2019.

Hør nærmere om mulighed-
erne for borde og varme.

Spørg fagmanden til råds 
og få bedre råd.

SPAR penge og energi
Bestil jeres nye bord med fjernvarme
•	 Betaler sig hjem indenfor 3-4 år.
•	 Muligt at søge midler til energiforbedring.
•	 Giver en mere ligelig fordelt varme på bordet.

Fjernvarme kan også  
installeres i eksisterende 

borde - ring og hør nræmere.



 

Til samtlige klubber,  

DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og    

æresmedlemmer 

 

 

Brøndby den 18. maj 2020 

 

 

Hermed indbydes til DDBU’s årsmøde 

 

 

 

 

Lørdag den 19. september 2020 kl. 10.00 
       Udsat fra 13. juni på grund af Coronakrisen 

Vissenbjerg Storkro 

Søndersøvej 30 

5492 Vissenbjerg 

 

Fra kl. 10.00 til kl. 13.00: 

 

”Billardprodukter 2020” 

 v.DDBU’s sponsor Søren Søgaard A/S. 

Søren Søgaard A/S præsenterer et udvalg af deres sortiment indenfor billard udstyr 

og giver mulighed for et godt køb på selve årsmødet. 

 

Mike Christensen og Vagn Andersen vil demonstrere deres scoretavler og software. 

Fra kl. 11.30 til kl. 13.00  

Afskedsreception for den fratrådte generalsekretær Jan Bemmann, hvor DDBU er 

vært ved et traktement, der erstatter den sædvanlige frokost ved årsmødet. 

 

 

 

  

Registrering til årsmødet starter kl. 13.00 



 

 

 

 

Årsmødet starter herefter kl. 13.30 med følgende dagsorden: 

 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af mødesekretær 

3) Prøvelse af mandater 

4) Bestyrelsens beretning til godkendelse 

5) Ordensudvalgets og Sports- og Appeludvalgets beretninger til orientering 

6) Regnskabsaflæggelse til godkendelse 

7) Vedtagelse af politikkatalog 

8) Indkomne forslag 

9) Forslag til vedtægtsændringer 

10) Rapportering fra temamøderne jvf. § 5 

11) Fremlæggelse af budget til orientering. Godkendelse af gebyrer og 

kontingenter. 

12) Valg 

Eventuelt 

 

Under pkt. 7 vil bestyrelsen fremlægge den nye visionsplan for DDBU. Vedtages visionsplanen 

vil bestyrelsen blive udvidet fra 9 til 10 medlemmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ad. Punkt 4 – Bestyrelsens beretning til godkendelse. 

 

Formandens beretning ved Torsten Danielsson 

Indledning: 

Velkommen til det måske vigtigste årsmøde i nyere tid for Den Danske Billard Union.   

Et årsmøde, hvor vi skal beslutte, hvordan strukturen for dansk billard skal se ud fremover og 
hvordan en ny professionel tilgang til sporten skal udmønte sig på stort set alle områder af 

DDBU´s virke.   
 

Jeg vil gerne opfordre alle til at nærlæse den udsendte Visionsplan.   
 

Billardsporten står overfor omfattende generationsskifte i mange klubber og i flere discipliner 
i de kommende år som, hvis de ikke bliver planlagt med rettidig omhu, kan reducere DDBU´s 

medlemstal og klubantal væsentligt.  

Med den nye Visionsplan lægger jeg og bestyrelsen op til, at vi udviser 
den nødvendige rettidige omhu og over en årrække udvikler billardsporten til 

at blive en velsmurt forretning, hvor klubberne og medlemmerne står i fokus som 
forretningens kunder og investorer.  

Men jeg vil starte med et tilbageblik på, hvordan året er gået for DDBU – ikke resultatmæssigt, 
det vil jeg overlade til de disciplinansvarlige og udvalgene, men på det overordnede 

samt organisatoriske plan med nævnelse af de vigtigste begivenheder.   
 

VM i Randers – årtiers største billard event!  

Sidste årsmøde startede jo med, at jeg tiltrådte formandsposten midt i en valgperiode og få 
måneder før det største billardevent nogensinde i Danmark – nemlig VM i 3-bande Carambole i 

Randers.  
Jeg vidste,  inden jeg blev valgt, at en af de første og største beslutninger ville være at 

evaluere, om DDBU havde kapaciteten både mandskabsmæssigt, kompetencemæssigt og 
økonomisk til at gennemføre VM ‘et, eller om det var bedre at trække følehornene til sig.   

Ironien i det hele var desuden, at jeg selv som medlem af UMB ’s Præsidium i 2015 havde fået 
gennemtrumfet, at DDBU kunne afholde et VM i 2019, selvom stævnet dette år rent faktisk var 

givet til en anden arrangør og der først var plads i 2021 eller 2022. Ironien består naturligvis i, 

at det pludselig blev mig selv, som ny formand for DDBU, som skulle stå i spidsen 
for selvsamme VM.   

Efter grundige overvejelser besluttede jeg sammen med bestyrelsen og personalet at 
gennemføre VM ‘et, hvilket skulle vise sig at være en god beslutning.   

VM i Randers blev dansk billards største medie eksponering nogensinde med over 50 timers 
direkte live tv via TV-2 Sport samt 100vis af artikler i lokalaviser, aviser, blade, tv-reportager i 

DR 1s TV-Avis, radioprogrammer og meget mere.   
Selve stævnet var en stor succes. Spillerne var ovenud tilfredse med de usædvanlig gode 

faciliteter på Værket i Randers, hotellerne og ikke mindst den sportslige gennemførelse.   

Fremhævet blev specielt Søren Søgaards Super Royal 2 borde, som sørgede for perfekte 
rammer om selve spillet. Spillerne er generelt meget kritiske overfor spillematerialet, men det 

var der absolut ingen grund til – andet end på den positive måde.  
En stor tak til Søren Søgaard A/S og deres dygtige medarbejdere for et særdeles godt 

samarbejde omkring VM i Randers 2019!  
Ligeledes en stor tak til sponsorer, hjælpere, dommere, listeførere, receptionister, 

kommentatorer med flere, uden hvem et så stort stævne aldrig kan blive en succes.   
En speciel tak til Johnny Søgaard og Randers Billard Klub, som stillede med størstedelen af de 

frivillige til de mange sideevents inden VM ‘et og i alle dagene under selve VM ‘et.   

Også en stor og varm tak til Sport Event Denmark og Randers Kommune for et fantastisk 
samarbejde op til stævnet og ikke mindst til Værkets dygtige medarbejdere, som leverede en 

overordentlig og ekstraordinær stor indsats.   



Jeg skal også her rose DDBU´s personale med Jan Bemmann og Hanne Rasmussen i 

spidsen for en uvurderlig indsats.   
VM i Randers 2019 blev vundet af Torbjørn Blomdahl, som spillede en fantastisk turnering og 

dermed kunne vende tilbage til den absolutte verdenselite efter et par år med 
sygdom!  Grattis Tobbe!   

 
Økonomisk set kostede VM ‘et DDBU 282000 kr. Set i lyset af mange praktiske faktorer, 

derunder et enormt tidspres, var det alle pengene værd.   
Hvis der skal hældes lidt malurt i bægeret, så må jeg her sige, at det var skuffende, at kun 

godt 1/3 af de udbudte billetter blev solgt. Mange valgte naturligvis at sidde hjemme foran 

skærmen og følge VM ‘et – men det skal siges, at selvom 3-Bande ikke er den disciplin, de 
fleste spiller, så vil jeg mene, at havde bare 3 % af DDBU`s medlemmer valgt at kigge forbi, 

så havde der været fuldt hus. Det var ærgerligt.   
 

TV-2 samarbejde:  
Til gengæld var TV-2 rigtig glade for VM ‘et og blev så forelskede i billardsporten, at de har 

givet grønt lys for kommende nationale og internationale arrangementer i alle discipliner.   
 

Ændringer i personale:   

En naturlig ting, når man skifter formand og der samtidig præsenteres en ny og meget 
ambitiøs visionsplan for dansk billard, er ændringer i både personale og ledelse.   

Det var naturligt at nedlægge udviklingskonsulent stillingen i sin gamle form, da den var blevet 
utidssvarende og ikke passede ind i fremtidsplanerne.   

I løbet af sommeren vil der blive ansat en ny medarbejder, som vil få ansvar for at skaffe 
midler til dansk billard via nye veje at tænke på. Vedkommende vil virke som fundraiser – se 

nærmere i Visionsplanen – og som specialkonsulent med ansvar for oprettelse af nye klubber 
samt inklusion af de dele af billardsporten, som ikke i dag hører under DDBU.  

  

Generalsekretær Jan Bemmann gik på pension:  
DDBU’s Generalsekretær igennem 17 år Jan Bemmann gik på pension d.31.marts, hvor jobbet 

som generalsekretær samtidig blev nedlagt som en del af den kommende og igangværende 
omstrukturering. Rune Kampe er blevet ansat som ny sekretariatsmedarbejder med fokus på 

PR- og Marketing samt servicering af klubberne.   
På årsmødet er DDBU vært ved en afskedsreception for Jan Bemmann. 

Se årsmødeindbydelsen.   
En stor og hjertelig tak til Jan for mange års tjeneste i dansk billard. Tidligere som formand for 

den daværende Sjællandske Billard Union og senest 17 år som Generalsekretær. Jan ønskes et 

godt og meningsfyldt otium med forhåbentlig mange dejlige timer ved det grønne klæde 
indendørs og det grønne græstæppe udendørs samt tid med familien og venner.   

 
Bestyrelsen:  

I DDBU’s bestyrelse har Michael B. Nielsen valgt at trække sig. Tage Lauridsen har overtaget 
posten som konstitueret næstformand indtil årsmødet.   

René Bak og Thomas Andersen har ligeledes valgt at trække sig fra deres respektive poster i 
bestyrelsen på det kommende årsmøde.   

Til de 3 afgående/afgåede bestyrelsesmedlemmer vil jeg gerne sige mange tak 

for Jeres arbejde for dansk billardsport og et godt samarbejde i året der gik, samt ønske Jer alt 
godt fremover.  

 
DIF:  

DDBU har igennem årene haft et særdeles godt samarbejde med DIF, hvilket også er tilfældet 
for det forgangne år.   

DDBU er up to date i forhold til det vigtige Strategiske Sporarbejde, som evalueres 2 gange 
årligt og tilpasses faktiske forhold og ændringer i visioner m.v. På grund af flere faktorer i den 

Visionsplan årsmødet får forelagt til godkendelse, vil samarbejdet med 

DIF overordnet fortsætte uændret indtil 2023 men med flere delændringer i de Strategiske 
Spor for de næste små 2 år og specielt derefter.   



DDBU modtager hvert år ca. halvdelen af det årlige DIF-tilskud fra det Strategiske 

Sporarbejde og den anden halvdel i forhold til antallet af klubber og medlemmer.   
 

Medlemstal: 
DDBU havde per 15.april i år 7924 medlemmer samt 182 klubber, hvilket på medlemssiden er 

en tilbagegang på 108 medlemmer.   
 

Strategiske samarbejde med andre organisationer:   
En vigtig del af den nye visionsplan er nye måder at tænke billard på. Vi skal finde vejen til at 

få de mange tusinde ind under DDBU´s vinger, som spiller billard i andre organisationer og 

under andre forhold. Det være sig boligforeninger, firmaidræt, ældreklubber, ungdomsklubber, 
værtshuse m.v. Der skønnes forsigtigt, at mere end 100000 personer jævnligt spiller billard i 

Danmark.   
En måde at finde ud af, hvor der spilles og hvor mange der spiller, er at lave en 

landsdækkende research og kortlægning af klubber og spillesteder.   
DDBU har i årets løb startet et samarbejde med Dansk Dart Union og Dansk Petanque 

Forbund med henblik på i første omgang i et geografisk mindre område at kortlægge de 3 
sportsgrenes/hobbyers udbredelse.   

Projektet skal munde ud i, at resultatet fra det mindre geografiske område skal opgraderes til 

en større research omfattende hele landet.   
Resultaterne skal bruges til at finde den mest effektive måde at tilgå andre billard-

spillende organisationer med henblik på at tilbyde disse medlemskab af DDBU.   
DDBU vil søge flere strategiske samarbejdspartnere i årene der kommer blandt andet på det 

sociale område, da billard skal profileres som en social sport på tværs af generationer, køn, 
drøjde og status.   

 
Talent- og Elite Centrene:   

Som de fleste er klare over, har DDBU i samarbejde med 3 klubber etableret Talent- 

og Elitecentre, som skal forestå det vigtige arbejde med udviklingen af talenter til 
elitespillere samt udstyre elitespillere med redskaber og værktøjer til at blive endnu bedre og 

skaffe medaljer og ranglistepoint til Danmark.   
 

Bristol Odense er Talent- og Elitecenter for Snooker, Pool og Keglebillard   
Ikast Billard Klub er Talent- og Elitecenter for 5-Kegler  

Vejle Billard Klub er Talent- og Elitecenter for 3-Bande Carambole   
 

For at styrke udviklingen af både talenter og elitespillere, gør DDBU brug af nogle af de bedste 

instruktører fra ind- og udland.   
• Keglebillard – Johnny Hansen  

• 5-Kegler – Luca Garavaglia   
• 3-Bande – Tonny Carlsen   

• Pool – Niels Feijen   
Der er sat meget ambitiøse mål for, hvad DDBU og spillerne forventer at opnå i de kommende 

3-5 år i form af internationale medaljer og avancement på Verdens- og Europa Ranglisterne.   
Der arbejdes på et nyt format for snooker instruktionen i de kommende måneder.   

 

UMB-PBA Konflikten:  
Mange holder vejret i øjeblikket, hvor der er højspænding i international billard politik. Vores 

øverste paraplyorganisation UMB (Verdensbillardforbundet) er blevet udfordret af en 
pengestærk aktør på det koreanske billardmarked med ambitioner om at erobre den 

professionelle 3-Bande Carambole verden.  
PBA har i denne forgangne sæson arrangeret ikke godkendte professionelle 3-

Bande Carambole turneringer med pengepræmier i millionklassen. Samtidig har PBA 
kontraktligt forpligtet 82 Europæiske, Asiatiske og Amerikanske spillere som 

professionelle billardspillere, deriblandt danskerne Tonny Carlsen og Allan Schrøder.   

Der er i løbet af det sidste års tid forsøgt mægling på mægling mellem UMB og PBA, men uden 
resultat.   



DDBU arbejder i forreste linje med at organisere de Europæiske 3-Bande spillende nationer til 

at stå sammen og lægge pres på både CEB (Det Europæiske Billardforbund) og UMB for at 
opnå en løsning.  

 
Uden en snarlig løsning, vil sporten lide ubodelig skade og udviklingen kan blive sat år tilbage 

og vi kan i værste fald opleve en splittelse i 2 verdensforbund, som vi så i 80erne og 90erne 
med BWA.   

DDBU mener, at CEB har et afgørende ansvar og rolle i denne sag, som grundlægger af UMB 
tilbage i 1959. CEB besidder majoriteten af stemmerne ved UMB´s årsmøder og kan derfor 

bestemme udviklingen af sporten og påvirke resultatet og udviklingen i både positiv og negativ 

retning. Hvis ikke CEB tager dette ansvar alvorligt – og det indenfor kort tid, 
så kompromitteres den ellers gode udvikling i 3-Bande sporten igennem de sidste specielt 5-6 

år. Handling er påkrævet omgående!  
 

Skoleprojekt ”Idræt for hjernen”  
Vi ved alle, at mange danske billardklubber har en høj gennemsnitsalder og tilgangen af yngre 

eller unge medlemmer er meget begrænset.  
Det er ikke nogen ny situation, men noget vi har kæmpet med i dansk billard siden 80´erne. 

Der er også gjort utallige forsøg på at ændre tingenes tilstand, men desværre forgæves 

bortset fra nogle enkelte klubber, som har haft overordentlig stor succes med at rekruttere 
ungdomsspillere.   

I forbindelse med, at vi i den nye Visionsplan gør op med traditionelle måder at tænke på, 
lancerer DDBU nu i samarbejde med Idrætskonsulent Lasse Højstrup Sørensen et nyt projekt, 

som i årene fremover skal være med til at dæmme op for udfordringen med generationsskiftet 
indenfor flere af vores discipliner, hvor keglebillard, som vores klart største disciplin, er mest 

udfordret. Hvis ikke vi viser rettidig omhu og formår at gøre billard til en attraktiv sport og 
hobby for nutidens ungdom samt gruppen af 40 til 60-årige, så kan vi i dette og næste 

årti opleve en markant nedgang i både antallet af klubber og medlemmer.   

Projektet er ambitiøst og bliver lanceret i første omgang i 15-20 udvalgte klubber/byer i 
landet, hvor lysten, motivationen og evnen er til stede til at gøre dette projekt til en succes. 

Med tiden – og med succesen – kan ”Idræt for hjernen” skaleres ud til mange flere klubber.   
”Idræt for hjernen” går ud på, at i stedet for at vente på, at de unge kommer til os, så 

kommer vi ud på skolerne til ungdommen på deres præmisser og giver dem mulighed for at 
prøve forskellige billardspil på transportable kvalitetsbillardborde, som kan indstilles i højden, 

så vi også får de helt unge med.  
Projektet kører i selvstændigt regi, hvor de unges moderne livsstil med digitale medier bliver 

integreret i form af ny hjemmeside samt So-Me sider, hvor de kan interagere ved at lægge 

videoer op, lave konkurrencer, vise resultater, komme med sjove idéer, blogge mv. Desuden 
bliver der udfærdiget skriftligt undervisningsmateriale, som kan benyttes af lærere på alle 

landets skoler.   
DDBU forventer sig meget af projektet og jeg vil opfordre alle klubber til selvransagelse og til 

at vurdere om ikke tiden er inde til at sørge for at klubben overlever i mange år endnu. Hvis I 
gerne vil være med, så giv os besked. Der bliver i den kommende tid sendt detaljerede 

informationer ud til alle klubber om projektet.   
Projektet forløber i ”Skoleprojektudvalget” under Ungdomsudvalget med DDBU´s 

Næstformand Tage Lauridsen som projektleder.   

 
Corona-Krisen:  

Denne sæson fik en noget brat afslutning for de fleste, da Corona krisen brød ud og landet 
blev lukket ned. Det har haft en stor negativ indvirkning for alle billardklubber og sætter sine 

spor i form af lukkede klubber, driftstab, usikkerhed, frygt for fremtiden og for de fleste et 
stort afsavn.    

I skrivende stund er der ingen klarhed over, hvornår billardklubberne må åbne igen – men 
DDBU håber på og arbejder intenst på sammen med DIF, at det kan ske d.8.juni.   

DIF har i den forbindelse ydet en enestående og omfattende indsats for Danmarks sports- og 

foreningsliv - også for billardsporten.  
DDBU er løbende helt tæt på den aktuelle situation omkring forhandlingerne imellem DIF, som 

repræsenterer alle specialforbund, og kulturministeriet. DDBU har leveret risikoanalyser, 



fremtidsscenarier og ikke mindst økonomiske prognoser for, hvordan billardsporten bliver 

berørt i takt med udviklingen og den fortsatte nedlukning af Danmark. Disse informationer 
samt mange andre, indgår sammen med DIF´s egne generelle analyser i det samlede 

forhandlingsgrundlag med kulturministeriet.   
I samme øjeblik DDBU får besked på, hvornår genoplukningen af billardklubberne må finde 

sted, bliver der udsendt detaljeret informationsmateriale til klubberne med anvisninger på 
forholdsregler og procedurer for driften indtil smittefaren er overstået. Det er alt sammen 

forhåbentlig sket, når vi mødes til årsmødet.  
Jeg takker alle for den store forståelse og opbakning til DDBU´s bestyrelse og personale i disse 

tider.   

 
Stor tak til DDBU´s sponsorer:  

Jeg vil gerne her rette en stor og varm tak til DDBU´s sponsorer Søren Søgaard 
A/S, Sehard Maler Aps v. Dan Johansen og Saluc/Aramith/Simonis med stor tak for 

samarbejdet og året der gik.   
 

Visionsplan:   
Visionsplanen er blevet nævnt adskillige gange i min formandsberetning. Det er den, fordi den 

danner hele grundlaget for det fremtidige arbejde i DDBU.   

Vi skal have gjort billardsporten til det den fortjener – nemlig at blive danskernes officielle 
folkesport og folkehobby! Mange vil sige, at det er billard allerede. Ja, det tror jeg faktisk også 

på billard er – men bare ikke i DDBU-regi, hvilket er en af vores allerstørste udfordringer i de 
kommende år.   

Med knap 8000 medlemmer må vi erkende, at DDBU kun favner en lille brøkdel af det 
billardspillende danske folk.   

DDBU skal i de kommende år fortsætte den nødvendige tilpasning og fornyelse af 
organisationen for at nå de ambitiøse mål om professionalisering af dansk billard både 

organisatorisk og sportsligt.   

Målet er at vokse markant samtidig med, at servicering af klubberne og medlemmerne udvides 
kraftigt med mange nye tilbud og turneringer. Personalestrukturen er under forandring, 

bestyrelsessammensætningen ligeså for at kunne samle de bedste kompetencer til dette 
omfattende projekt.   

Et helt nyt ”Corporate Identity” (Virksomhedsimage) – altså et nyt ansigt udadtil og en ny 
måde at præsentere dansk billard på, er ligeledes en vigtig del af visionsplanen.   

Det bliver en stor opgave, som bestyrelsen og jeg glæder os meget til.    
Jeg beder Årsmødet på bestyrelsens og egne vegne om mandat til at fortsætte eksekveringen 

af Visionsplanen. 

 
Med venlig hilsen  

  
Torsten Danielsson   

Formand, DDBU  

 

Eliteudvalgets beretning ved Kent Rifbjerg Erichsen 

VM 3-bande i Randers: 

Stævnet var helt fantastisk at overvære, og skal man tro på udøvernes egne udsagn, så var 

det også fantastisk at deltage i.  

Desværre blev ikke alle tilskuerbilletter solgt, hvilket er vældig ærgerligt, når man i lille 

Danmark har en enestående chance for at overvære et verdensmesterskab. Vi må håbe på, at 

vi indenfor en overskuelig årrække kan få lov til at afholde endnu et VM i en af vores 

discipliner på dansk jord. 

De seneste 3 år har der været ekstra fokus på 3-bande med ”Projekt VM2019”. Det må derfor 

være tid til at evaluere lidt på dette projekt, da det er et kæmpe projekt for DDBU. 



Sportsligt blev det bedste resultat opnået af Dion Nelin, som ligesom ved EM i 2019, også til 

VM opnåede en 5. plads (kvartfinale). Det efter noget helt fantastiske kampe undervejs. Jacob 

Haack-Sørensen gik videre fra puljespillet, og opnåede en 17. plads. Thomas Andersen kom 

desværre ikke videre fra puljespillet.  

 

Hjemmebanen og alt pressesnakken var måske medvirkende til det lidt ærgerlige resultat for 

Thomas. Alt i alt må vi sige, at Randers sportsligt levede fint op til vores sportslige ambitioner, 

og hvad vi kunne forvente. 

Den efterfølgende evaluering har afstedkommet, at vi fortsætter de næste 4 år med et 

tilsvarende projekt, hvor 4 spillere indgår som i tilfældig orden er: Brian Knudsen, Thomas 

Andersen, Dion Nelin og Jacob Haack-Sørensen. Vi viderefører de gode hensigter fra Projekt-

2019 i en mere professionel version, hvor spillerne skal evaluere alle deres kampe, og hvor vi 

har fokus på optimering. Målet er, at vi skal have alle 4 mand placeret højt på 

verdensranglisten i 3-bande carambole indenfor den fastsatte tidsramme. 

Vi havde besøg af nogle super oplagte TV2 medarbejdere i Randers. De gav dansk billard 

utrolig meget eksponering i løbet af en forholdsvis stille sportsuge sidst i november. Netop 

ugen op til kvindehåndboldsmåneden viste sig at være et ”sweet spot” i TV-verdenen, hvor 

vores lille sport kunne få masser af sendetid. 

Seertallene var rigtig gode, og vi lå flere gange med over 20.000 samtidige seere. Det er helt 

uden sammenligning det bedste i forhold til andre tidligere initiativer på at komme i æteren 

efter Gunnar ”Nu” Hansen tiden tilbage i 70’erne. Heldigvis er TV2 enige med os i, at 

seertallene er gode (og lidt mere end det). Så dette samarbejde kommer vi til at bygge videre 

på, og dette forhåbentligt i mange år på tværs af vores discipliner, så alle kan få gavn af 

denne eksponering. Tak for en god og sjov uge til hele TV2 teamet med ansigterne ud af til, 

som var Ulrik Jönsson, Jacob Hammerholt og Dennis Bostrup. 

Tak også til alle dommere, tilskuere, officials og ikke mindst spillerne, som gjorde det stævne 

til ”weltklasse”.  

Internationalt: 

Den forgangne sæson har resultatmæssigt ikke helt stået mål med 2018/19 sæsonen. Foråret 

har så også været ramt af en lang række af aflysninger både nationalt og internationalt. Det 

har sparet os for en del penge, som vi så må se, om vi får brug for i efteråret, hvor mange 

stævner er henlagt til. 

Jeg henviser til disciplinreferaterne for at finde de enkelte resultater mv. 

PBA/UMB-sagen kører uændret, så vi har fortsat nogle spillere, som er i karantæne i skrivende 

stund. Dette kan dog ændres, hvilket vi bestemt håber på, så vi kan få alle vores danske 

elitespillere i kamp både nationalt som internationalt. 

Udtagelseskomiteen: 

Den meget på Facebook udskældte udtagelseskomite er omsider pr. 1. februar 2020 nedlagt, 

og erstattet af et point/rangliste-system. Den sidste disciplin vi fik ”konverteret” var 3-bande, 

så alle nationale turneringer nu kører på en ens måde med rullende ranglister, og et fuldt 

gennemsigtigt pointsystem for udtagelser til internationale turneringer. Det er derfor med stor 

glæde, at vi fik komiteen afskaffet, så vi kan undgå den grobund for snak i krogene. Nu er det 

100% op til de enkelte udøvende at bevise deres værd. 

Mediedækning: 

Aftalen med DDBU og TV-Kicks ved Henrik Munk er desværre ikke længere aktiv. Det skyldes, 

at det ikke lykkedes Henrik at få forlænget sin aftale med kulturministeriet. Vi står dermed 

uden de lækre kameraer, som Henrik har stillet til rådighed igennem de sidste 4 år. Det giver 

os et stort problem med den gode dækning af vores DM ‘er og andre stævner. Faktum er, at vi 



pt. kun har 2 webcams i pool afdelingen, som ikke lever op til TV kvalitet. Så vi arbejder på 

flere fronter med en løsning på dette. Indtil videre har vi udsat indkøbet af vores egne 

kameraer, da det hurtigt bliver 50.000kr for 2 gode kameraer og lidt kabler. 2019/20 sæsonen 

er derfor aftalt at blive dækket af pool afdelingens anlæg, og så de kameraer som hænger ude 

i de enkelte klubber.  

Vi er rigtig godt kørende ude i de enkelte kegleklubber med dækning af streaming, men 

derimod knap så godt i de andre discipliner. DGI/DIF foreningspulje har virkelig været en stor 

saltvandsindsprøjtning, når vi taler om etablering af nye streamings anlæg. Det er derfor også 

af denne årsag ærgerligt, at denne foreningspulje indtil videre ikke udbetaler penge pga. 

Corona krisen. 

Vi mangler stadig flere klubber, som melder sig klar til at få deres videoer ind på 

http://billardtv.dk. Det koster absolut intet, og vi får samlet alle videoer ét sted fordelt på 

discipliner, spillere, og klubber. 

Vi er kommet godt i gang med vores indsatspunkt, som vi satte ved sidste årsmøde. Det er 

selvfølgelig at øge vores markedsværdi overfor vores sponsorer. Mere og bedre eksponering af 

vores arrangementer, og være skarpere på, hvad vi leverer for pengene, som de kommer 

med. 

Det er slet ikke let, da vi skal trække på alle parametre. Spillere som giver interviews, 

dommere som står rigtigt i forhold til kameraer og reklamer, musik som ikke må være for højt. 

Alt sammen nogle ting, som kan irritere den enkelte spiller, tilskuer og dommer. Men det er 

den nye tidsalder, hvor vi alle skal vise hensyn for at tilgodese billard som et ”produkt” overfor 

sponsorerne. 

Sæson 2020/2021: 

Den nye sæson bliver startet op med afviklingen af en række DM ‘er for sæsonen 2019/20. 

Mesterskaber som vi simpelthen ikke fik afviklet pga. Covid-19 udbruddet. Det har på ingen 

måde være sportsligt optimalt, at kun 3-bande DM nåede at blive afviklet. Det har derfor hele 

tiden været vores intention at sikre en sportslig korrekt afvikling af de øvrige DM ‘er. Dette 

indebærer, at spillerne alle har mulighed for mindst 2 ugers træning op til mesterskabet. 

Da dette ikke længere var muligt i denne sæson, så er DM stævnerne flyttet til efteråret 2020. 

Dette håber vi er et godt kompromis, så vi kan få afviklet alle de store stævner i respekt for 

både arrangørerne og sponsorerne, som har lagt utrolig meget tid og arbejde i hvert stævne. 

Vi fortsætter DIF sporarbejdet omkring samlinger, hvor vi deler vores udøvere op i 3 

kategorier. Talenterne, eliten lige under international klasse, og så sidst eliten med 

international klasse. Det er en måde DIF ønsker vores spillere opdelt, som matcher fint med 

vores syn på dette. Samlingerne bliver så målrettet til spillernes niveau, hvor vi henter 

internationale instruktører til landet for at undervise i de nyeste teknikker osv. 

Med venlig hilsen 

Kent Rifbjerg Erichsen 
Eliteudvalgsformand 

 

Beretning – 3-bande carambole ved Tage Lauridsen 

Mens disse linjer skrives – og mangfoldiggøres – er mange af vores aktiviteter hårdt ramte af 

CoVid19 pandemien. Nogle af vores turneringer måtte desværre aflyses i utide, men de fleste 

kom dog tæt på en afslutning, heldigvis.  

I dag, 30. april, ser den nærmeste fremtid for vores sport lidt uklar ud, men i håbet om at vi 

vender tilbage til en forholdsvis normal hverdag, er her dels nogle linjer om det forgangne år i 

http://billardtv.dk/


dansk carambole, dels et blik fremad i et forsøg på at beskrive den fremtid jeg ser for vores 

sport. 

Tour- og DM-Setup, Elite: 

Gennem de snart mange år Eliten har spillet tours som kvalifikation til DM, har vi opbygget 

noget af en succeshistorie, dels med stor aktivitet fra mange Elite-spillere, dels derved at flere 

spillere – helt ned på A-række niveau – har fået lejlighed til at bide skeer med de bedste 

danske spillere. Men – tendensen er, at vi sjældent kan mønstre det ideelle deltagerantal, 

nemlig 32. Det kunne principielt godt gå an, men når vi, som reglen snarere end undtagelsen, 

bevæger os omkring 24 deltagere – og endda færre, synes jeg det bliver problematisk, ikke 

mindst i den reelle turneringsafvikling.  

Op til denne beretning – og mellem offentliggørelse af Årsmappen og årsmødet – vil jeg, over 

for de involverede klubber og spillere, lufte nogle tanker omkring en eventuel optimering af 

Tours, og det er min forhåbning, at jeg på årsmødet kan være ganske konkret omkring nogle 

ideer og forslag desangående. 

Elitedivisionen: 

De seneste års Elitedivision har været præget af stor dominans fra én klubs side – heldigvis 

prøver andre, med vekslende held, at blande sig i topstriden. Men, ikke mindst på grund af 

den verserende strid på verdensplan er især én klub beklageligvis blevet midlertidigt stækket. 

M.h.t. resten af 3-bande elite-klubberne: Er faktum, at der ikke er den økonomiske formåen 

(og vilje?) til stede, der skal til for at gøre Elitedivisionen og DM for hold til en attraktiv 

turnering?  

Jeg tror ikke, det er realistisk at man kan etablere sig som topklub i dansk 3-bande, hvis man 

ikke er villig og i stand til at skyde mindst 25–30.000 d.kr i projektet, pr. sæson.  

Dette handler ikke om at male fanden på væggen. De gode spillere er der; og hvis de danske 

esser ikke er til rådighed (eller kun delvist), har vi også tidligere set klubber (og sponsorer) 

vise vilje til at give det en chance ved at tilknytte nogle stærke internationale kort, som er 

med til at skærpe konkurrencen.   

Så – et hjertesuk til både eliteklubberne og til de elite-spillere, der ind imellem ”rygsvømmer” 

en sæson eller to: Giv holdturneringen en chance – helhjertet. 

Kvinder: 

En lille og eksklusiv gruppe, p.t. Marianne Mortensen og Charlotte Sørensen – hvor der først 

nu er tegn på, at en spiller, nemlig Charlotte, vælger at satse helhjertet på carambole – hvilket  

med sikkerhed er vejen frem. Foruden vores to stærke kort, er der kun meget få 

kvinder/piger, der har fået mod på at spille carambole, så vi har et langt træk foran os, hvis vi 

skal udvide gruppen væsentligt, men der er dog lidt at arbejde med i ”underskoven”  Det 

kommer forhåbentlig til at ske over en lidt længere bane, for vi har som sagt to ganske 

kompetente spillere (rollemodeller), og vejen til eliten (guleroden) – også internationalt – er 

forholdsvis kort.  

ABC-Tour: 

Denne har nu været aktiv i tre fulde sæsoner. Unægtelig med succes, med et enkelt lille ”aber 

dabei”: Det er påfaldende få spillere fra C-rækken – fundamentet i pyramiden, om man vil - 

der deltager i Touren. Uagtet hvad årsagerne er, så risikerer vi at miste den gruppe der 

ganske vist ligger nederst i hierarkiet, men stadigvæk meget gerne skal danne grundlaget for 

hele vores carambole-verden. Jeg har selv nogle ideer der måske kan gøre hele den 

individuelle turneringsstruktur mere attraktiv på lidt længere sigt. Det er noget jeg påtænker 

at åbne en debat om, når den nye sæson er gået i gang.  

Holdturneringer:  

Ikke mindst i Øst lider holdturneringerne lidt, og det har nu i flere år været en udfordring at få 

samlet to sekunda-rækker på hver 8 hold. 

Heldigvis er tendensen i forholdsvis ro netop nu, ”nye” klubber melder sig i ny og næ på 



banen, hvilket giver håb om at stilstanden kan vendes til tilgang, af klubber såvel som spillere 

– og den forholdsvis store interesse for 2-mands holdturneringer giver også lidt tro på at vi 

kan vende udviklingen i positiv retning. 

På Vest-siden ser jeg et stabilt billede, med en noget større tilslutning end i Øst. 

Bottom Line: Der er grund til bekymring, og sammenholdt med mine tidligere betragtninger 

om en lettere vingeskudt Elitedivision, kan det vise sig formålstjenligt – på en ikke specielt 

lang bane – at tænke nogle nye elementer ind i holdturneringerne som helhed. 

Skoleprojektet: 

Vores ungdoms- og talentarbejde  er inde i en positiv udvikling i disse år, hvor nogle få 

ildsjæle har fået fanget mange unge spilleres interesse. DDBU er netop nu ved at introducere 

skoleprojektet – på tværs af de store discipliner – der målrettes store skolebørn og deres 

lærere, og som skal være en opfølgning og videreudvikling af det gode arbejde, der allerede er 

lagt i ungdomsarbejdet fra nogle få, uundværlige entusiasters side. Under forudsætning af 

dette årsmødes godkendelse vil projektet blive igangsat umiddelbart efter sommerpausen.  

Projekt 2023: 

Der er, i kølvandet på et succesrigt VM i Randers, startet et Projekt 2023, med en 

målsætning om at give dansk 3-bande et løft imod toppen af verdenseliten. Her og nu er fire 

spillere tilknyttet projektet, hvilket indebærer, at de får økonomisk støtte til internationale 

opgaver fra DDBU, foruden de tilbydes professionel coaching samt al den administrative 

opbakning unionen kan byde ind med. Der er ikke tale om 100 % dækning af udgifterne, så 

spillerne forventes selv at være med til at finansiere projektet, privat eller via sponsorater og 

fonde.   

Nordic Championships: 

Denne turnering har nu kørt nogle år, og har vel efterhånden fundet sin form. Jeg vil ikke 

kalde det en ubetinget succes, eftersom der er rigtig mange af de bedste spillere, især danske 

og svenske, der ikke deltager. Det gør at niveauet ikke er hvad det kunne være, og måske er 

tiden inde til at gå turneringen efter med et kritisk blik, for at hæve niveauet. 

VM november 2019 i Randers: 

Ubetinget en succes. Et arrangement der klappede til de sidste detaljer, og med forventet 

resultatmæssigt udbytte, med to ud af tre deltagere videre fra puljekampene, og en mand i 

kvartfinale med – til tider – fremragende spil.  

Tak først og fremmest til Randers BK der lagde hundredvis af timer i at få alt til at fungere. 

Tak desuden til alle de frivillige der var med til at gøre stævnet til en stor oplevelse.   

Det er nu op til os alle at ride videre på den bølge der er startet, bl.a. med den massive TV-

dækning der var fra turneringen, hvor eksempelvis TV2 Sport har udtrykt begejstring og vidst 

ikke behøver megen overtalelse for at lege med, næste gang vi arrangerer et stort stævne. Så 

der bliver ikke lejlighed til at hvile på laurbærrene – mere arbejde venter forude, Gudskelov. 

Og således, med et positivt blik rettet fremad – God sommer til alle. 

Med venlig hilsen 

Tage Lauridsen 

Konstitueret næstformand 

 

Turneringsudvalgets beretning ved Jan Mortensen 

Sæsonen 2019-2020 sluttede på grund af Corona virussen før tid, så mange spillere fik ikke 

muligheden for at færdigspille turneringerne, men langt de fleste har taget regeringens forbud 

mod åbning af idrætsforeninger med oprejst pande, TAK FOR DET !! 



TU-koordinator i region øst: 

Peter Lund er tilbage som turneringskoordinator for region øst 

TU-program: 

Vi har fået nyt IT samarbejde med firmaet DXL fra Herning. De har brugt tid på at sætte sig 

ind i systemet, så nu er de godt i gang med at tilføje/ændre flere ting på billardresultater.dk. 

Vi ser frem til et perfekt samarbejde. 

Hold turneringer: 

Holdturneringerne kører upåklageligt. Oldboys 2-mands hold, som vi startede op sidste sæson, 

og som vi ikke havde de store forventninger til, har øget tilmeldingen med 4 hold vest og 2 

hold øst. 

Vedrørende serie 1 og 2 samt 3. division Keglebillard, har vi foretaget nogle ændringer for 

tilmeldingskrav af snitsum og fri tilmelding til 3.division for den kommende sæson. Vi tror på, 

at det styrkemæssigt bliver bedre udlignet. 

Der har været en fremgang i holdtilmeldinger på ca. 35 hold. 

Bonus-turneringen blev pga. Corona krisen aflyst. 

Individuelle turneringer: 

Deltagelse i de individuelle turneringer (Ekskl. DM) er på samme niveau som sidste sæson med 

ca. 140 deltagere. 

I de individuelle turneringer har vi besluttet at fortsætte med at køre klassemesterskaberne 

med oversiddere, så vi så vidt muligt spiller med 3-mands puljer frem til semifinalerne. 

For den kommende sæson bliver seedningen lidt anderledes, idet der vil blive total-seedning 

fra og med Kl. A og opefter. I de øvrige klasser vil det blive total-seedet fra 3. runde. Det vil 

give nogle længere afstande, men spillerne vil dermed ikke møde hinanden igen og igen. 

Beslutningen blev godt modtaget på vores Dialogmøder rundt om i landet. 

Der arbejdes på tours skemaerne i løbet af foråret/sommeren, så de vil kunne ses online på 

billardresultater.dk. Det gælder både lodtrækning samt opdatering af rangliste og spillerbog, 

som behandles manuelt i øjeblikket. 

Tenax-Double: 

TENAX-Double har der igen i år været en rimelig interesse for, men jeg må dog konstatere, at 

vi i denne sæson har en tilbagegang fra 140 hold til 136 hold, og stadigvæk er hovedparten af 

de tilmeldte hold fra region vest. Region vest 100 hold, region øst 36 hold. Det kunne være 

dejligt, hvis klubberne i øst også fik interesse for denne lidt anderledes form for turnering. Jeg 

gentager mig selv fra min sidste beretning: 

”Måske er det i mange tilfælde postmodtagerne, som skal tage en del af skylden”  

 

Pga. Corona krisen vil præmiesummen i næste sæson blive forhøjet med x antal kroner 

Søgaard-cup: 

Fordeling af tilmeldinger til Søgaard-cup i kegler og 3-bande er forholdsvis ulige i øst og vest.  

Der er flest kegle spillere tilmeldt i vest og flest 3-bande spillere i øst. Finaledeltagelse afgøres 

ud fra de procentuelle tilmeldte deltagere i øst/vest. Præmiesummen, som tidligere var et fast 

beløb er ændret til, at det er baseret på antal deltagere.  

Pga. Corona krisen bliver præmiesummen fra denne sæson overført til næste sæsons 

præmiesum. 

Cupper: 

Fra den kommende sæson vil der igen blive afviklet landsfinale i ladies cup. De 8 bedst placerede 

fra regionsfinalerne går videre til landsfinalen. 



Ladies cupperne vil fremover køre efter samme regler som deltagelse i seniorcupper: Deltagerne 

skal være fyldt 19 år i denne sæson. 

Pga. Corona krisen vil de optjente pengepræmier blive overført til næste sæsons præmiesum 

Danmarksmesterskaberne: 

Vi nåede kun at afvikle DM 3-bande Carambole individuelt for herrer og kvinder, Søren Søgaard 

Ligaen i 3-bande, Fri carambole og Cadre 47/2 samt Cadre 71/2, de øvrige DM ‘er er flyttet til 

september. 

Tak til de klubber som har afholdt ovennævnte DM ‘er. 

Også en tak til de klubber som har været villige til at afholde de resterende  DM ‘er i september 

2020. 

Protester/klager: 

TU-udvalget har ikke haft nogle protester i denne sæson. Det må jo betragtes som om alle har 

været tilfredse. 

Dog skal det understreges, at protester skal indsendes via klubben. DDBU har ca. 8000 

medlemmer og har ikke resurser til at håndtere protesterne, hvis spillerne selv indsender disse. 

Turneringskampe/alkohol: 

Der er i denne sæson blevet rundsendt en lille plakat, hvori der gøres opmærksom på reglen 

om, at det er strengt forbudt at indtage alkohol under DDBU´s officielle turneringer. Det skal 

lige understreges, at det ikke er en ny regel, som flere åbenbart har fået opfattelsen af. Reglen 

har stået i DDBU´s turneringsreglement i mange år.  

VÆR SÅ VENLIG AT OVERHOLDE DEN. 

Desuden skal vi opfordre klubberne til at orientere deres spillere om, at de skal stille 

reglementeret påklædt op til turneringskampe. 

Klubbesøg: 

Hanne og jeg har igen været på klubbesøg rundt om i landet, hvor vi har fået nogle rigtig gode 

samtaler med klubberne om alt lige fra turneringerne til, hvad der ellers rører sig i DDBU og 

ens egen klub. Vi mangler stadigvæk en hel del klubber, men skulle der være klubber, der har 

brug for et besøg i den nærmeste fremtid, så sig endelig til, så vil vi prøve at arrangere et 

besøg. 

Tak: 

Jeg vil til slut gerne takke turneringskoordinatorerne Sv. Aage Hansen og Peter Lund samt 

Johnny Mogensen for et godt samarbejde i turneringsudvalget, og en ekstra stor tak til Hanne, 

som laver et kæmpe arbejde med vores mange turneringer. I den forbindelse vil jeg gerne have, 

at I har lidt mere tålmodighed med, hvornår de næste runder i turneringerne udskrives. Hanne 

får mange henvendelser mandag morgen, om hvorfor næste runde ikke er udskrevet, selv om 

forrige runde blev spillet om lørdagen. Hanne skulle jo også gerne have lov til at holde weekend. 

Til sidst vil jeg endnu en gang sige tak for den store opbakning til vores beslutninger omkring 

Corona krisen. 

På Turneringsudvalgets vegne 

Jan Mortensen 

 

 
 

 



Beretning vedr. 5-Kegler ved Jan Mortensen 
 

 
Tours: 

Med den store tilgang af spillere til 5-Kegler, som vi har fået, blev vores Elite tour stærkt 
udfordret. Vi besluttede, at de 24 bedst tilmeldte spillere på ranglisten var automatisk 

kvalificerede, medens resten af de tilmeldte spillere skulle spille kvalifikation om de sidste 8 
pladser. Kvalifikationen blev spillet fredag aften. 

Det gjorde, at det for nogle blev en lang weekend, da selve touren blev spillet fra kl. 9 lørdag 

morgen til et pænt stykke ud på natten. Dette er ikke optimalt, så derfor er nedsat et udvalg, 
som skal finde et nyt koncept.  

Udvalget arbejder i skrivende stund på konceptet, så det bliver spændende, hvilken 
turneringsform der fremlægges til kommende sæson. 

 
DM: 

Vi nåede lige akkurat at blive færdige med de 8 tours inden Covid-19 lukkede ned for alle 
sportsaktiviteter. Desværre nåede vi ikke af få afviklet selve DM- finalen. Den håber vi så på at 

få afviklet i september måned. DM for hold er aflyst. 

 
Internationalt: 

Covid-19 var så også skyld i, at EM for hold i Østrig og EM individuelt i Italien er blevet udsat, 
men der arbejdes på, at få dem afviklet på et senere tidspunkt. 

Det store internationale stævne, som Ikast skulle arrangere i August, har de desværre også 
måtte aflyse, hvilket er fuldt forståeligt. 

 
5-Kegler klassemesterskaber: 

Dejligt at flere begynder at tilmelde sig klassemesterskaberne, - i denne sæson har vi afviklet 

flere runde i regionsmesterskaber for 5-kegler elite, kl. M og kl. A 
 

Instruktion: 
Vi havde også planlagt, at Luca Garavaglia skulle give instruktion i maj måned, hvilket vi har 

været nødt til at udskyde til senere på året. 
 

Med venlig hilsen 
Jan Mortensen 

 

 

 

Snookerudvalgets beretning ved Martin Søndergaard 

 

Internationalt: 

VM blev afholdt i Antalya, Tyrkiet, hvor Daniel Kandi og Per Micki Christensen repræsenterede 

Danmark. Daniel Kandi gik videre fra gruppespillet som 3’er i sin gruppe, mens Per Micki 

Christensen måtte se sig besejret i alle sine kampe. Daniel Kandi vandt sin første kamp blandt 

de sidste 64 i overbevisende stil, men tabte desværre kampen efter og endte derfor blandt de 

sidste 32. Daniel Kandi’s højeste break blev 131 for turneringen. Samtidig var Per Micki 

Christensen repræsentant for Danmark ved IBSF’s årlige generalforsamling, som blev afholdt i 

forbindelse med VM. 

Nordisk Mesterskab skulle i år have været afholdt i Norge, men blev i stedet afholdt i 

København, hvor Copenhagen Pool & Snooker House stillede lokaler til rådighed.  

40 spillere fra de 5 Nordiske lande stillede op, hvoraf Danmark var repræsenteret med i alt 8 

spillere og turneringen blev afholdt over godt 4 dage. Det var dog nødvendigt med en meget 

stram spilleplan og nogle meget lange dage for både spillere og officials.  

Selve arrangementet blev en stor succes, ikke mindst pga. stort engagement og hjælp fra 

Allan Bruun, Hans Peter Roth, Michael Ørbech, Rune Kampe og de mange dommere. 3 Danske 



spillere var blandt de sidste 16 og den forsvarende Nordiske Mester Daniel Kandi var for 3. år i 

streg i finalen. Det blev en yderst spændende finale mellem Daniel Kandi og Finnen Jani 

Kananen, men Daniel Kandi tabte desværre 4-5 og fik dermed en 2. plads. 

Ved EM Mens i Albufeira, Portugal var Per Micki Christensen med som spiller, og deltog i den 

forbindelse også i et snooker coaching kursus, som blev afholdt samme sted i dagene op til 

turneringsstart. Per bestod kurset og er nu uddannet EBSA/WPBSA Snooker Coach. Men pga. 

Corona/COVID-19 måtte Per desværre rejse hjem til Danmark før turneringen var gået i gang. 

Nationalt: 

Snookerudvalget har i denne sæson besluttet at lave nogle justeringer, primært i forhold til 

turneringformater og ranglister. De mindre DTC-turneringer er blevet ændret, så det nu er 

gruppespil med seedning ud fra den ordinære rangliste, hvor det før var enkelt knockout med 

tilfældig lodtrækning. Derudover er deltagerantallet sat ned til 24 mod tidligere 32 deltagere 

og DTC-ranglisten er blevet afskaffet. Samtidig er Grand Prix turneringerne blevet justeret lidt 

i forhold til kvalifikations-stadiet, så det nu er en lidt mere dynamisk model, hvor antallet af 

deltagere bestemmer hvor mange spillere der går videre fra kvalifikationen. Denne ændring 

betyder at der altid vil blive afholdt kvalifikation ved Grand Prix turneringer, hvis 

deltagerantallet overstiger 24. 

Generelt har der været god opbakning til turneringerne i den første halvdel af sæsonen og 

ovenstående ændringer er blevet taget godt imod. Det samme gælder for de nye systemer 

(NemTilmeld og CueScore), som blev indført i sidste sæson og som spillerne nu er begyndt at 

vænne sig til at bruge. 

Til gengæld har Corona/COVID-19 situationen sat en stopper for afholdelse af turneringerne i 

den sidste del af sæsonen, da al turneringsaktivitet blev sat på hold pga. forbud fra 

regeringen. Flere turneringer er blevet aflyst og det vides på nuværende tidspunkt ikke, 

hvornår der kan afholdes turneringer på normalvis igen. 

Fremtiden: 

Eftersom sæsonen er blevet meget kortere end planlagt, er det meget svært at drage 

konklusioner ift. de ændringer og justeringer, som er blevet indført i denne sæson. Der er 

heller ikke nogen tvivl om at hele Corona/COVID-19 situationen vil få konsekvenser ift. næste 

sæson. DM mangler bl.a. at blive afholdt for denne sæson, men det får også stor betydning for 

den ordinære rangliste, fordi det er en rullende rangliste hvor point fra aflyste turneringer nu 

mangler at blive tildelt spillere. 

Men der er også positive ting at tage med fra denne sæson. Bl.a. har Per Micki Christensen 

gjort et stort stykke arbejde ifm. coaching af spillere i Copenhagen Pool & Snooker House, 

hvor flere hold spillere er blevet undervist i alle spillets facetter. Som nævnt tidligere så er Per 

nu også blevet uddannet EBSA/WPBSA-coach, hvilket jeg er sikker på at hele snooker 

Danmark vil kunne drage nytte af på lang sigt. 

Med venlig hilsen 

Martin Søndergaard 

Formand for Snooker og bestyrelsesmedlem 

 

 

Ungdomsudvalgets beretning ved Marianne Mortensen 
 

Så er sæsonen 2019/20 ved sin ende, selvom man må sige, at den aldrig rigtig er blevet 
afsluttet.  
Corona blev, blandt meget andet, skyld i en meget mærkelig og uvirkelig afslutning på vores 
billardsæson.  
Jeg er, som ungdomsleder, på vores ungdoms vegne, ked af alle aflysningerne, lige fra 
ungdomscup finalerne til ungdoms-DM og alle Europamesterskaberne.  



Jeg ved, at rigtig mange af vores unge spillere har forberedt sig og set frem til at skulle spille i 

de respektive finaler og står nu tilbage med stor skuffelse.  
Jeg håber meget, at vi hurtigst muligt kan få vores vante hverdag tilbage, så vi igen kan 

mødes derude i alle billardklubberne. 
  
Ungdomsudvalget: 
Ungdomsudvalget har igennem sæsonen haft et godt samarbejde, hvor vi har arbejdet med 

alle sider af ungdomsbillard, lige fra begyndere til talentinstruktion og til udtagelse og 
planlægning af EM.  
Herfra skal der lyde en stor TAK til de 2 udvalgsmedlemmer 
Henrik Søndergaard og Thomas Andersen  
  
Junior DM: 
Junior DM 2019/20 er jo ligesom alle andre billardturneringer ikke blevet afholdt endnu.  
Der er i år tilmeldt følgende antal spillere: 
6 spillere i 5-kegler 
9 spillere i keglebillard 
9 spillere i 3-bande 
  
Internationale turneringer: 
Vi har siden sidste årsmøde kun haft én ungdomsspiller ude i verden for at repræsentere de 

røde/hvide farver.  
I september 2019 blev Lukas Mortensen nr. 12 i VM 3-bande U21 i Valencia, Spanien. 
  
Piger i billard: 
Vi har i den sidste sæson set en lille fremgang i antallet af pigespillere, specielt 
ungdomscupperne i vest har haft en del nye pigespillere med, hvilket er dejligt at se, men der 

er bestemt plads til mange flere piger i hele landet. 
Sidste år i september blev der i Århus afholdt en pigecamp, med støtte fra DIF. 4 piger havde 
3 skønne dage i billardens tegn. Der er igen i år søgt om tilskud til at afholde pigecamp og jeg 

håber, at piger fra hele landet vil have lyst til at deltage, og at de alle sammen vil invitere et 
par veninder med til campen. 
  
Skolebillard: 
Der har i løbet af de sidste sæsoner været en del henvendelser til mig angående skolebillard. 
Mange klubber har forsøgt at opstarte et skolesamarbejde, med mere eller mindre succes. Vi 

har indtil nu, famlet os lidt frem og forsøgt med flere forskellige tiltag at få samarbejdet til at 

lykkedes.  
Så det er derfor en stor glæde for mig at kunne fortælle, at DDBU har indgået aftale med 

Idrætskonsulent Lasse Højstrup Sørensen, som bl.a. har arbejdet med udvikling af og 
rekruttering af nye unge til Cricket sporten samt lavet undervisningsmateriale til skoler- og 

uddannelsessteder for VM i ishockey i 2018.  
Han skal ligeledes udarbejde undervisningsmateriale for undervisningsministeriet til Tour de 

France næste år i Danmark.  
Mange års forsøg på at vække de unges interesse for billardsporten har slået fejl.  

DDBU lancerer nu et helt nyt projekt med navnet ”Idræt for hjernen”! Hovedidéen er, at i 

stedet for i første omgang at prøve at hente de unge ind i billardklubberne – så flytter vi 
Billardklubben ud i skolerne! 
Sammen med CEB og Søren Søgaard A/S, har DDBU skaffet flere mobile billardborde af høj 
kvalitet, som hurtigt kan opsættes i en skoles gymnastiksal, foyer eller andet sted. Projektet 

vil i første omgang blive lanceret i de byer, hvor billardklubberne er interesseret og ønsker nye 
unge medlemmer og tør tænke nye tanker og distancere sig fra ”sådan har vi altid gjort”- 

mentaliteten, som har slået helt fejl.  
15-20 deltagende og dedikerede klubber i år er målet, hvorefter projektet skal skaleres ud til 

mange flere klubber og byer fremover.  
 
 

 



”Idræt for hjernen” lanceres på de unges præmisser med interaktiv egen moderne og 

ungdommelig hjemmeside med masser af spændende videoer, konkurrencer m.v. Desuden 
laves en Facebook side, Instagram- og Snapchat sider, hvor de unge selv kan interagere og 

lægge videoklip og historier op. Det skal være sjovt og spændende at spille billard og samtidig 
involveres moderne digitale medier.  
Billard-sporten i Danmark er desværre lille og ikke ret kendt på trods af, at mere end 100000 
danskere jævnligt spiller billard uden for DDBU-regi, hvilket er en hel andet historie.  
Derfor er målet med dette projekt også at vise unge mennesker, at billard er et sjovt og 
udfordrende spil, som man nu kan prøve at spille i skolen og at billard også er en sport, man 

kan gå til i sin fritid. 
Der vil desuden blive udviklet skole- og undervisningsmateriale, som vil kunne benyttes af 
skolelærere over hele landet. 
Hvis I som klub er interesseret i at blive en del af vores projekt, så hører vi gerne fra jer. 
Skoleprojektudvalget vil være et underudvalg under ungdomsudvalget og ledes af DDBU’s 

næstformand Tage Lauridsen.  
 

Med venlig hilsen 
 

Marianne Mortensen 
 

 

Pooludvalgets beretning ved Jakob Lyng 

Siden sidste sommer har pool fokuseret på flere områder. Der har været fokus på at gøre 

vores ”talentgruppe” klar til at spille med i de voksnes rækker.  

Efter flere år som meget succesfulde ungdomsspillere med mange EM-medaljer, er tre af dem 

nu ikke længere juniorer. Det ses også på den danske rangliste, hvor de allesammen har 

indtaget pladser i Top-5.  

Der er blevet givet støtte til de to bedste, Mickey Krause og Christoffer Lentz. Mickey har fået 

støtte til at spille alle Euro-Tours i år, og det begyndte, lige før udbruddet af Covid-19. 

Han havde spillet flere gode turneringer, men i den sidste Euro-Tour spillede han sig frem til 

kvartfinalen, hvor han undervejs slog mange professionelle spillere. Dette er også 

medvirkende til at Mickey traf beslutningen om at forsøge at blive professionel. Han tog til USA 

og arbejder lige nu på at opfylde sin drøm.  

Derudover har DDBU støttet op om et breddetiltag fra Aarhus. Baggrunden er at der bliver 

færre ”bredde spillere” i pool. De bedste spillere, og de ”næstbedste” for den sags skyld, bliver 

bedre og bedre. Det har betydet at der er mange spillere udenfor top-20, der har mistet 

interessen for at spille med i ret mange turneringer. Hans Noe satte et koncept sammen, der 

har vist sig at appellere til en stor del af disse spillere der er faldet fra, men også fået flere nye 

deltagere der aldrig tidligere har spillet turneringer.  

Konceptet er så stor en succes, at vi har besluttet af inkludere det under DDBU i den 

kommende sæson.  

Der er også kommet gang i kvinde pool igen. Efter næsten 20 år uden danske turneringer på 

grund af manglende tilslutning fra pigerne, bliver der igen afholdt DM i 8-ball og 9-ball, med 6-

8 deltagere. Det håber vi selvfølgelig udvikler sig. Det er i hvert fald lovende takter. 

Pool internationalt udvikler sig ret meget i øjeblikket. Sky Sports har overtaget flere 

rettigheder til de store mesterskaber, herunder US Open og VM 9-ball. Barry Hearn fra Sky 

Sport har udtalt at hans ide er at udvikle pool i samme stil som han gjorde med snooker. Så 

forventningerne i pool kredse er store og vi glæder os til at se hvad det udvikler sig til. 

Samtidig har vi et par spillere, eller tre, der kan gøre sig gældende, og som vi forventer kan 

blive en del af cirkusset de kommende år.  

Med venlig hilsen 

Jakob Lyng 



 

Ad. Punkt 5  

Ordensudvalget og Sports–og Appeludvalgets beretninger til 

orientering. 

Ordensudvalget: 

 

Sag nr. 1-2019/2020 

Udvalget har behandlet en eksklusionssag. Medlemmet blev ekskluderet af sin klub, en 

afgørelse, der blev stadfæstet af DDBU. 

Medlemmet appellerede til Ordensudvalget, der konstaterede, at konflikten opstod i forbindelse 

med en sommerfest i klubben. Dårlig kemi mellem parterne eskalerede konflikten. 

Sagen vedrørte ikke en sportsbegivenhed og opfyldte ikke de krav til en gyldig eksklusion, som 

er beskrevet i DIF’s vejledning. 

Ordensudvalget ophævede eksklusionen. 

Henvendelse 

Vi modtog udenom DDBU’s sekretariat en henvendelse fra en spiller, der af DDBU var ikendt 

en karantæne i henhold til en UMB-afgørelse. 

I henhold til vores vedtægter kan vi ikke behandle en sag mellem en spiller og DDBU. Sagen 

blev henvist til Turneringsudvalget. 

Risskov, den 8. april 2020 

Ove H. Jensen 

Formand for Ordensudvalget 

Sports–og Appeludvalget 

Udvalget har ikke haft sager til behandling i sæson 2019-2020 

Leif Rasmussen 

Formand for Sports–og Appeludvalget 

 

 

Ad. Punkt 6   Regnskabsaflæggelse til godkendelse ved Erik 

Søndergaard. 

 

 

 

 

 




