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1.. Dorthe Lauridsen, formand for Keglebillardudvalget 
a. Dorthe bød velkommen til dette første møde i det nye Keglebillardudvalg og gav ordet 
over til Torsten Danielsson. 
 
2.. Torsten Danielsson, formand for DDBU 
a. Torsten gav en generel orientering om flere emner, bl.a. DDBU´s organisatoriske struktur, 
hvor de forskellige disciplinudvalg og ungdomsudvalget og kvindeudvalget refererer til DDBU`s 
Forretningsudvalg, som har ansvaret for eksekveringen af DDBU´s (årsmødets og 

bestyrelsens) vedtagne politik og er at sammenligne med en virksomheds direktion. FU har det 
overordnede ansvar for økonomien og de politiske strategier for at nå i mål med visionsplanen: 
DDBU mod nye tider – 2025. 
 

 
 
Turneringsudvalget tager sig af udførelsen af de af DDBU vedtagne turneringer og 

administrationen/sekretariatet tager sig af den daglige drift og det økonomiske. 
Keglebillardudvalget skal derimod være visionær og tænke nye ideer på keglebillardområdet. 
Der er tre punkter som er afgørende for fremtiden: 



 
- Er turneringsstrukturen fremtidssikret. Der har været et stort fald i deltagelsen i de 
individuelle turneringer. Her skal der måske findes en mere moderne turneringsstruktur 

 
- En revision af eliteholdsturneringerne. Forslag om 10 hold, evt. 8 hold på sigt. Dette vil 
kunne styrke 1. og 2. division. 
Kegleudvalget vil ikke drøfte elitedivisionernes afvikling, det er der andre der gør. Men 
udvalget kan sagtens se en fordel i at de underliggende divisioner og serier bliver styrket. Der 
er dog ikke enighed i udvalget, om at ændre fra de nuværende 12 hold. 
 
(Kommentar til sidste ovenstående sætning: (Torsten) 
Da elitedivisionen er en del af Keglebillardsporten under DDBU, vil Keglebillardudvalgets 
opgaver være at indstille til Forretningsudvalget, hvordan den fremtidige struktur kunne være 
(visionære del). Det kan også være den nuværende struktur er helt som den skal være – men 
den skal op og vende i Keglebillardudvalgets visioner for den fremtidige turneringsstruktur.) 
 
- En vigtig opgave for Keglebillardudvalget er planlægningen og udførelsen af en national 

rekrutteringskampagne til Keglebillarden - målgruppe 30-70 årige, hvor der er næsten 1 mio. 
som ikke er medlem af nogen forening/klub eller anden social aktivitet. Billard er skræddersyet 
til at aktivere denne gruppe. Det bliver en udfordrende opgave, da vi har forsømt at gøre 
opmærksom på Keglebillarden (fortsat) i mere end 40 år og vi står med en generation 
danskere, som knap ved, hvad Keglebillard (fortsat) er – mens de fleste kender Skomar. 
 
Gennemsnitsalderen i klubberne skal ned. Her skal man måske forsøge med en komiker som 
de unge kender og som billardsporten har en vis kontakt til og høre om han kan/vil være med i 
en ungdomskampagne. Der vil naturligvis være en udgift i forbindelse med dette, da en evt. 
aftale skal afklares med hans bookingbureau. 
 
- Torsten nævnte, at i løbet af kort tid, går der et nyt projekt i gang, som skal være med til at 
afsøge interesse hos boligforeninger, om at blive en del af billardsporten. 
I forbindelse med dette skal der søges midler hos både boligsociale fonde og div. Puljer. 

 
DDBU har modtaget en initiativpuljebevilling på 300.000 kr til at udføre flere pilotprojekter i 
boligforeningers filialer i Storkøbenhavn, som forhåbentlig kan udmønte sig i en 
landsdækkende indsats for at få de mange klubber med ind i DDBU over de næste mange år. 
 
Herefter forlod Torsten mødet. 
 
3.. Lidt snak om ovenstående og andre emner. 
Mick Jørgensen orienterede om nogle af de ting de gør i Næstved ang. ungdomsarbejdet; fast 
træningsaften, instruktion, forældrehjælp ved kørsel til cupper m.v. 
 
Vigtigt at man får en kontakt til de lokale aviser. De fleste skriver gerne om lokale 
arrangementer og turneringer. 
 

Det er vigtigt at vi kan holde ungdomscupperne i gang. Måske skal det undersøges hvorfor 
nogle ungdomsspillere ikke deltager. (Måske også undersøge hvorfor dem der har været med 
tidligere, ikke deltager mere) 
 
Man bør overveje om både nr. 1 og nr. 2 i holdpuljer går videre, i stedet for kun nr. 1 i puljen. 
Så er der lidt mere at spille for. I både serierne og divisionerne vil det uden tvivl skærpe 
interessen for at spille, hvis man ved der er lidt mere at spille for til sidst. 
Hvis et hold i puljen er rigtig gode, så er det hele måske allerede afgjort efter 3-4 runder. Det 
er ikke spændende. Men er der en 2. plads at spille om, så bliver det måske lidt mere 
spændende at spille puljen færdig. 



Der skal være færre oversiddere i alle turneringer. Man tilmelder sig turneringerne for at spille 
og komme ud og møde andre billardspillere, ikke for at gå videre til næste runde uden kamp. 
Dette er et vigtigt emne for Turneringsudvalget at få kigget på. Hvis ikke den nuværende 

turneringsform dækker en ændring, må turneringsformen ændres. 
Kegleudvalget er overbevist om, at dette en af de ting der kan få flere til at deltage. 
 
Kegleudvalget drøftede også, om ikke det er på tide at vi kigger på datoplanen og får tilføjet 
nogle flere datoer, så man evt. starter 14 dage før og slutter 14 dage senere, i forhold til 
nuværende datoplaner. 
Dette kunne måske give lidt mere luft på planerne, sådan at der bliver mulighed for at afvikle 
turneringerne mere forskudt, så man ikke behøver, fordi man tilfældigvis er god i både 
keglebillard, fri car. og 1-bande eller 3-bande, at skulle trække sig fra en semifinale eller 
finale, fordi to afsluttende runder ligger på samme dato. 
Kegleudvalget er overbevist om, at dette også er en af de ting der kan få flere til at deltage. 
Man har jo ikke lyst til at deltage i flere turneringer og klasser over sit snit, hvis man på 
forhånd ved, at man ikke har mulighed for at spille sig frem til en finale. 
 

(Alle konkrete turneringsspørgsmål/idéer m.v. skal diskuteres og forelægges 
Turneringsudvalget.) Tilføjelse fra Torsten. 
 
(Efter mødet i Kegleudvalget opstod der en situation ang. Ladies Cup i Keglebillard i 
Brønderslev, hvor der var 28 spillere tilmeldt og da planen blev udsendt, blev det annonceret 
at der gik 16 spillere videre fra de 9 puljer. 
Det dur ikke. Som minimum må vi sikre at mindst 1 og 2 i hver pulje går videre, når man 
afvikler især med 3-mands puljer. Vi må sikre os at turneringsafviklingen/programmet kan 
håndtere dette. I dette tilfælde f.eks. med 18 spillere i et 32 mands KO skema. Så bliver der 
nogle tomme kampe, men det er som det er. 
Vi kan ikke være bekendt at sende spillere fra Fyn og Sønderjylland helt til Brønderslev, spille 
2 kampe i en 3-mands pulje og så ikke være sikker på at gå videre som 2’er i puljen. 
Dette vil helt sikkert også være med til at nogen ikke har lyst til at spille med i Ladies Cup.) 
(Jimmy har tilføjet dette efter mødet.) 
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