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Afbud fra Kasper Kristoffersen (Pool) og Niels Chr. Kjær (Kasserer) 

 

 

Mødet startede med en orientering og dialog mellem TB og bestyrelsen. 

FBK redegjorde for udførelsen af vores strategiplan og dennes implementering i DIF’s 

politiske program. 

Bestyrelsen gennemgår strategiplanen på hvert andet bestyrelsesmøde. 

Derudover omtalte FBK forbundets og billardsportens udfordringer på både kort og langt 

sigt. 

Bl.a. kan nævnes vores demografiske sammensætning, bevågenhed i medierne, 

udviklingspotentialer indenfor de forskellige discipliner, IT og streaming, internationale 

stævner afviklet i DK m.v. 

Herefter fulgte en længere meningsudveksling om velkendte temaer: Nye medlemsformer – 

kommercielle centre – klubudvikling – talentarbejde – elitearbejdet og udviklingen generelt 

indenfor pool og snooker. 

TB informerede om de ændringer der forestår indenfor den økonomiske støttestruktur far 

DIF til specialforbundene. Den nye ”fordelingsnøgle” vil gå fra at være et direkte 

støttekoncept baseret på målbare aktiviteter til at være en fordeling mellem et grundbeløb der 

skal sikre specialforbundets økonomiske fundament og et udviklingsbaseret koncept samt en 

udviklingspulje specialforbundene kan søge om midler til projekter i samarbejde med DIF.  

I denne forbindelse vil det være nødvendigt at foretage en analyse af DDBU som 

specialforbund for at få klarlagt de områder både DIF og DDBU ser som udviklings 

potentielle indenfor DIF’s politiske program og DDBU’s strategiplan. 

 



Et andet vigtigt element i DIF’s politiske program er kvalitet i idrætten. Hvis vi skal 

rekruttere og fastholde medlemmer er det nødvendigt at se på hvordan vi skaber kvalitet i det 

som vi har at tilbyde. 

Individuelle medlemmer som er medlemmer af forbundet men ikke af en forening er også en 

mulighed der kan medføre flere medlemmer i forbundet og i foreningerne på sigt.  

FBK bemærkede afsluttende at partnerskaber og samarbejde med andre forbund som der 

lægges op til DIF’s politiske program, at der bør DIF være mere på banen i forhold til, hvad 

det er for partnerskaber og synergier der kan udnyttes. 

TB er enig i dette, og er også af den opfattelse, at det er DIF der skal initiere denne aktivitet – 

som alle er enige om vil være en op 

lagt ide – idet forbundene erfaringsmæssigt ikke, af mange forskellige årsager, får gjort noget 

ved dette.  

Herefter gik bestyrelsen over til den udsendte dagsorden: 

Pkt. 1 Bemærkninger til sidste referat 

Ud over en mindre korrektion var der ingen bemærkninger til sidste referat. 

 

Pkt. 2 Sekretariatet 

 

Udkastet til den nye medieaftale er forelagt specialforbundene. Vi får frie hænder til stort set 

alt undtagen eksklusive aftaler på nyhedsklip. Når aftalen er endelig færdigforhandlet vil den 

blive rundsendt for underskrift.  

I forbindelse med vigtige informationer om den daglige IT-drift oprettes en tekstboks på 

billardresultater.dk - blandt andet var siden hacket i midten af november hvilket medførte at 

nogle klubinformationer forsvandt og gav anledning til mange telefonopkald. Disse kunne 

have været sparet hvis vores informations blok havde været på siden. 

Bestyrelsen er blevet et medlem mindre hvorfor bestyrelsen har indkaldt Kent Erichsen som 

nyt bestyrelsesmedlem med ansvar for vores digitale platform. 

Medlemsregistreringen går i gang den 1. december hvor DIF udsender det nødvendige 

materiale til klubberne.  

 

Flemming Busk Knudsen 

 

Omtalte de sponsorforhandlinger som pågår i øjeblikket. 

FBK har udarbejdet en profil på en ny formand for eliteudvalget. Bestyrelsen opfordres til at 

kommentere på denne og eventuelt også stille forslag om konkrete personer senest til næste 

BM i februar 2016. 

DN mener at vi skal tænke over en mulighed i at skille funktionen i 2 dele. Den ret 

omfangsrige arbejdsbeskrivelse indeholder mange forskellige aspekter hvorfor det kan være 

svært for én person at overskue hele området. Det kunne måske være en ide at opdele 

funktionen i en sportslig og en politisk del. 

Vi har afholdt møde i Nordic Billard Council med deltagere fra Island, Norge og Danmark. 

Sverige og Finland havde meldt afbud. Der blev på mødet aftalt forskellige aktiviteter og 

samarbejdsformer for fremtiden. 

I forbindelse med det nordiske møde havde vi besøg af Torsten Danielsson, som stiller op som 

kandidat til posten som UMB Præsident ved kongressen d. 16. januar 2016 i Cairo. Torsten 

gav en kort situationsbeskrivelse af UMB og han orienterede omkring præsidentvalget. 

November 2015 har UMB sendt sit regnskab ud med kongresmaterialet, og her har man 

kunne konstatere på det offentliggjorte regnskab, at den tidligere præsident har et økonomisk 



mellemværende med UMB på et større beløb i euro. FBK og MBN deltager i mødet i Egypten 

d. 16. januar 2016, hvor der kan imødeses en spændende kongresafvikling.  

FBK nævnte desuden at han har fremsendt en opfordring til eliteudvalget om at udarbejde 

retningslinjer for udtagelse til internationale mesterskaber på det kommende møde i 

eliteudvalget primo januar.  

 

Michael B. Nielsen 

 

Ved mødet i NBC blev det besluttet at Nordisk Mesterskab i 3-Bande afholdes igen i Danmark 

i 2016.  

Der er fra Norge og Finland udtrykt ønske om at spillerne får flere kampe i forhold til NM i 

år. Dette kan gøres ved at forlænge stævnet med en dag samt at skære deltagerantallet til 32 

spillere.  

Vi har fra CEB fået bekræftet vores ansøgning om at arrangere EM i fri carambole U/21 i 

KBK/BNV. 

Stævnet er datosat til den 22/24 maj 2016.  

Billarddagen er planlagt til den 15. februar 2016 og der er regionalmøder den 1 og 2 februar i 

hhv. Aars og Kolding samt den 8 og 9 februar hhv. i Brøndby og i Sakskøbing. Møderne 

gennemføres uanset deltagerantal.  

DDBU støtter den projekterede prøveturnering ”Euro-Kegel” som vil være på programmet til 

EM i Brandenburg i 2017 og som afvikles som test i Greve BK den 27. december 2015.  

Det første DM er afholdt for sæson 2015/16. Biathlon afviklet i Næstved BK blev vundet af 

Thomas Andersen fra samme klub.  

Tours i 3-Bande er godt fyldt op hver gang. Der spilles om 14.400 kr. og der er mulighed for 

at lokale sponsorer kan hæve præmiesummen yderligere.  

Vi har holdt et møde med Rene Hendriksen i forbindelse med udviklingen i 5-Kegle. Der 

arbejdes videre med projektet. 

Henvendelse fra Sverige om en holdturnering i 3-Bande med klubber fra Skåne og Sjælland 

blev omtalt. 

 

Jan Mortensen 

 

TU-udvalget har udarbejdet et forslag til ABC-Tour i 3-Bande. 

140 hold har tilmeldt sig til årets Tenax Turnering – 106 hold i Vest og 34 hold i Øst. Vi 

mangler således stadigvæk at få Region Øst til at tilmelde sig i større omfang. Det er stort set 

de samme fra år til år. Der er dog totalt 5 hold mere end i 2015. 

Ud over opsamlingsturneringen i Senior keglebillard har turneringsudvalget planer om at 

udbyde en tilsvarende handicapturnering i 3-Bande i næste sæson. 

Turneringsprogrammet har ikke været helt optimalt i den nye sæson men med diverse 

korrektioner ser programmet ud til at fungere tilfredsstillende. Vi mangler som nævnt under 

sekretariatet en eller anden form for info på billardresultater om eventuelle nyheder og fejl i 

systemerne.  

Der udsendes indbydelser til DDBU-Cuppen i keglebillard og 3-Bande primo december. 

Til de indbudte turneringskonferencer har der stort ingen tilmeldinger været hvorfor vi har 

besluttet at droppe dem i 2016. 

JM har holdt møde med Ikast BK vedr. den planlagte 5-kegle turnering i 2016.  

Info om turneringen lægges på DDBU’s hjemmeside. Derudover sender DDBU en officiel 

repræsentant til stævnet. 



JM efterlyser dommerkurser primært i keglebillard men også i 5-kegle i forbindelse med 

stævnet i Ikast. 

Måske kunne det gøres webbaseret.  

  

Peter Graversen 

 

Vi kommer over 100 licenser i år hvilket er det største antal endnu. Der var stor tilslutning til 

GP-2 i Jylland og der er endnu større tilslutning til GP-3 i Copenhagen P&S House ultimo 

november hvor deltagerantallet kommer over 50. Næste år deler vi snookerspillerne op i flere 

niveauer idet det er svært at holde turneringer med så mange deltagere af gangen.  

Vi er nødsaget til at rykke NM i snooker til marts idet EBSA har flyttet EM til den 

oprindelige dato for NM. Den nye dato for NM bliver den 16 til den 19 marts 2016.  

Mangler tilgang af frivillige til snookerudvalget idet der er faldet et par stykker fra.  

Der starter fast og struktureret ungdomstræning fra den 1. december i CPSH hvor der bliver 

flere og flere der spiller snooker. Samme udvikling kan konstateres i Bristol-Odense som 

udvider med 2 borde. Snookermagasinet roses for et flot layout og indhold. Magasinet 

udkommer hver anden måned.  

 

Jan Bemmann 

 

I forbindelse med afbud fra Niels Chr. Kjær gav JB en kort orientering om regnskabet til og 

med oktober måned 2015. Der forventes en pænt overskud når slutresultatet foreligger. 

Vi arbejder med det nye budget således at dette kan være klar til den 1. januar. 

DDBU har bevilget personlig støtte til Anders Henriksen og Andreas Madsen for 2016.  

 

Niels Nüchel 

 

43 klubbesøg og 5 klubudviklinger er foretaget i 2015.  

Eventuelt 

Video konferencer skal tjekkes. DN har gode erfaringer med denne form for møder. 

Er også en mulighed i udvalgene. 

JB tager kontakt til Kent Erichsen som har gode erfaringer med Skype. 

Næste møde afholdes i Odense den 24. februar kl. 18.00 – JB kontakter Bristol vedr. lokaler. 

Mødet slut kl. 22.30 

 

Med venlig hilsen 

Jan Bemmann  


