
                                                    
                                                   

  
Mickey Krause tager en imponerende 3. plads ved US Open i 8-Ball  

 

https://www.dr.dk/sporten/mickey-startede-pool-karrieren-i-ungdomsklubben-nu-rejser-han-

usa-tynd-blive-den-bedste 

 

Nyhedsbrev April 2023  
 

Tillykke til de nye Danmarksmestre i Keglebillard 

I dagene 21.-23.  april var Aars BK 70 vært for DM-finalerne i Keglebillard for Herrer, Damer og 

Juniorer. I et velorganiseret og fornøjeligt DM blev de 3 nye Danmarksmestre kåret:  

Hos Herrerne vandt Kent R. Erichsen over Kai. H. Jensen i finalen og detroniserede dermed 

favoritten og regerende Dansk Mester Johnny Hansen. Det var Kents andet DM siden det først i 

2013/2014. De andre semifinalister var Sebastian Hedengran og Johnny Hansen.  

Charlotte Sørensen vandt sit niende DM i træk hos Damerne over den 16 dobbelte Danske 

Mester Marianne Mortensen. De sidste 2 semifinalister var Susanne M Vennersdorf og Charlotte 

Kofoed.  



Casper Østergaard vandt i suveræn stil sit tredje DM for juniorer over de øvrige finalister Lukas 

Mortensen, Daniel Kristiansen og Jonas Søndergaard. Det unge stortalent fra BK Sorana spillede 

med et totalsnit på intet mindre end 105.88, som placerer ham i toppen af dansk Keglebillard.  

Se mere på: https://dendanskebillardunion.dk/kegler/kent-r-erichsen-charlotte-soerensen-og-

casper-oestergaard-vinder-dm-i-keglebillard-2022-2023/ 

Tillykke til alle 3 og stor tak til BK Aars 70 for et flot og velorganiseret DM-stævne!  

Og tak til alle hjælpere, dommere og andre frivillige og ikke mindst en special stor tak til DDBU´s 

sponsorer Søren Søgaard A/S, Aramith og Simonis!  

                               

 

 

 

 

 

 



 

Nu over 10000 medlemmer i DDBU! 

DDBU rummer nu 10018 medlemmer fordelt på 263 klubber.  

Her er en statistik over, hvor mange turneringsspillere (licensspillere) som spiller de forskellige 

discipliner. Der er solgt i alt 3496 licenser i 2022-2023. Hvis man lægger nedenstående tal 

sammen, får man et større tal, hvilket naturligvis skal forklares med, at nogle spillere spiller flere 

discipliner.  

• Keglebillard                 2859 

• 3-bande carambole                  354 

• Fri Carambole    116 

• 1-bande carambole/Klassisk     53 

• 5-kegler                     70 

• Snooker                     73 

• Pool                     55 ca. 

• Skomar´                   400 ca. 

ialt                 3980 (ca.) 

 

 

DM Finalerne er i fuld gang 

Højsæsonen for afvikling af de sidste DM´er i sportsåret 2022-2023 er i fuld gang  

Kommende DM´er 2023:  

DM 3-Bande Carambole individuelt mænd, kvinder, juniorer:19-21. maj i Waves/Hundigecenteret 

DM 5-Kegler individuelt: 19-21. maj i Waves 

DM Biathlon: 19-21. maj i Waves 

DM 9-Ball Pool: 24-25. juni i ABK 31 og Salling Stormagasin  

DM 8-Ball Pool: 20-21. Maj i ABK 31 

DM 8-Ball og DM 9-Ball kvinder: 6.-7. maj i Randers Pool Club  

 

 



 

 

DDBU´s nye fundraising hjemmeside er nu klar til brug 

Klik ind på ddbu-fundraising.dk og støt et godt billardprojekt med fuldt skattefradrag eller 

læg selv et projekt op, som din klub søger støtte til!  

Så er vi klar med fundraising hjemmesiden, hvor klubber (og DDBU) kan lægge projekter op, som 

der søges økonomisk støtte til. Det gode er, at de, som donerer til projekterne, kan få 

skattefradrag for deres donation, hvilket sker automatisk ved, at man ved betalingen opgiver sit 

CPR-nummer.  

Det skulle gerne motivere endnu flere til at støtte billardrelaterede projekter. Man kan sagtens 

donere anonymt og stadig fra skattefradrag, da DDBU ikke opgiver navnene på, de som donerer, 

såfremt man ikke ønsker dette. Man kan få skattefradrag på op til 17.700 kr i 2023 

Klik ind på www.ddbu-fundraising.dk og se mulighederne.  

Ved større donationer kan man henvende sig til DDBU direkte udenom ddbu-fundraising.dk. 

Kontakt sekretariatet på: rune@ddbu.dk eller 3061 8680 

 

 

Dialogmøderne og opfølgning  

Der blev gennemført 4 dialogmøder i år - Aars BK, Nykøbing Falster, BK Frem og Idrættens Hus. 

Der var pænt fremmøde de forskellige steder – men kære venner  - der er plads til mange flere på 

disse møder. Det er netop på dialogmøderne, hvor man kan debattere alt mellem himmel og jord 

og få luft for kritik og ros på en konstruktiv måde. Og man kan få afklaret alle de ting omkring 

DDBU, man er i tvivl om!  

Ikke desto mindre var der gode og livlige debatter og mange gode forslag kom på bordet, som de 

forskellige DDBU-udvalg nu arbejder videre på.  

Tak til dem som mødte frem og deltog i debatterne samt de mange gode forslag og bidrag som 

fremmer de demokratiske processer i billardsporten og gør en væsentlig forskel.  

 

 

 

 



 

Årsmødet d.10. juni kl. 10 på Kobæk Strand Hotel og Konference i 

Skælskør 

Husk at melde din klub til Årsmødet d.10. juni på Kobæk Strand Hotel og Konference ved 

Skælskør. Se særskilt invitation, som er udsendt til samtlige klubber, hvor tidsfrister for at komme 

med forslag og indstille kandidater til årets forskellige priser, fremgår.  

Visionsplanen “DDBU mod nye tider – 2025" som DDBU´s bestyrelse og udvalg har arbejdet 

målrettet efter de sidste 3 år, vil her midtvejs i den vedtagne eksekveringsperiode blive diskuteret 

og justeret i forhold til opnåede resultater og erfaringer samt de muligheder, som har åbnet sig.  

Kom og vær med til at sætte dit præg på billardsportens største udviklingsprojekt i unionens snart 

90-årige historie! 

 

Nyt Caramboleudvalg og Skomarudvalg  

Caramboleudvalg:  

Formand: Tage Lauridsen – samt Thomas Wollerup og Bo Faaborg Christensen  

Skomarudvalg 

Formand: Lars Olsen – samt René Hendriksen, XX og XX  

EM i Caramboledisciplinerne afsluttet med stor triumf for Danmark 

Det blev til ikke mindre end 6 medaljer til Danmark ved de netop afholdte Europamesterskaber i 

Caramboledisciplinerne i Antalya i Tyrkiet, hvilket er det bedste samlede internationale resultat 

nogensinde for Danmark – stort tillykke til vinderne:  

Sølv til hold 2 i 5-Kegler for Landshold: Thomas Andersen, René Lindgren Andersen, Lars Nielsen og 

Oliver Pind.  

Sølv til Charlotte Sørensen i Individuel 3-Bande for Kvinder 

Bronze til Rune Kampe i Individuel 5-Kegler 

Bronze til Charlotte Sørensen og Nanna Petersen i 3-Bande Landshold for Kvinder 

Bronze til Charlotte Kofoed i 5-Kegler Individuelt for Kvinder 

Bronze til Daniel Kristiansen og Tommy Ebeling i EM for Klubhold i 3-Bande på små borde 

 

 



                                                        

    

Her er linket til resultaterne – klik ind og scroll frem til 04/22 på CEB´s kalender, hvor du kan vælge 

det EM, som du vil se slutresultatet på. Det står enten på siden du klikker ind på eller under 

menufanen “Classification”.  

 https://www.eurobillard.org/pages/events-29.html 

Scroll frem til 04/2023 for EM-programmet, hvor du kan se resultater og kamp programmer i alle 

discipliner 

 

 



 

Nye spændende turneringer i kommende sæson 

I sportsåret 2023-2024 lancerer vi nye spændende turneringer i 

DDBU.  

Nogle er stadig til behandling i udvalgene mens andre er besluttet så som: 

Mix Holdturnering Keglebillard/3-Bande Carambole. Denne turnering har til formål 
at være en håndsrækning til de 3-Bande Carambole spillere, som på grund af at 
mange klubber ikke har mere end et enkelt Carambolebord ikke deltager i 3-Bande 
turneringer.  

Det samme vise versa – for de Keglebillardspillere, som ikke kan stille hold i de 
traditionelle 4-mands- holdturneringer på grund af mangel på spillere.  

Denne turnering bliver spillert med 2 Keglebillardspillere og 2 3-Bande 
Carambolespillere. Distancen bliver enten 400 eller 500 for de 2 Keglebillardspillere og 
25 for de 2 3-Bande Carambolespillere.   

Turneringen har også til formål at få mere interagering mellem disciplinerne og som 
nævnt udnytte kapaciteten mere i klubberne og til sidst men ikke mindst skabe nye 
spændende turneringer i DDBU.   

I 5-Kegler introduceres 4-mands holdturneringen i lighed med den, som spilles ved 
EM og VM. Turneringen spilles efter samme regler som til EM og VM, dvs. 2 
singlekampe og 1 double kamp samt 1 stafet, hvor alle 4 spillere deltager.   

Desuden introduceres Tours i 5-Kegler for kvinder med kvalifikation til DM. 1 Tour 
Øst og 1 Tour Vest plus 1 Grand Tour. 

I Skomar´ bliver samme turnering tilbudt for kvinder.   

Der kommer flere nyheder om nye turneringer fra TU snart - bare vent og se! 

 

 

Eksempel på et spændende Corona-genstartsprojekt i BK Fluen, som 

inspiration til din klub 

Tilbage på sporet efter corona. 

Da vi i Danmark blev ramt af corona, fik det stor indflydelse på mange ting i vores liv. Bl.a. blev vi 

isoleret i lang tid i vores hjem og vores sociale aktiviteter blev sat på stand by. Det betød at 

næsten alt foreningsliv gik mere eller mindre i stå i hele landet. 



Og da corona var ovre og vi kunne bevæge os frit igen, var flere af os blevet vant til at være 

hjemme og vi kom ikke rigtig afsted til vores tidligere sociale liv igen. Derfor kom der flere 

kommunale og statslige puljer der kunne hjælpe os med at kickstarte vores foreninger igen.  

I BK Fluen i Aarhus var vi hårdt ramt og klubben lå i lange perioder død hen, vi mistede 

medlemmer, frivillige og de der var tilbage var mindre aktive end før coronatiden. 

Det var årsagen til vi nedsatte et udvalg i klubben, der skulle udvikle et projekt der ville få klubben 

på sporet igen, ved at  få øget vores sociale og sportslige aktiviteter samt involverer flere 

medlemmer i klubbens virke. 

Vi søgte en pulje i juni 22 og fik bevilliget 33.000 kr. til vores projekt pr. 1/9-22. 

Vi begyndte med at lave et heldagsarrangement, en klubdag, hvor alle klubbens medlemmer var 

inviteret til at være med til at komme med idéer til indholdet af aktiviteter i projektet, samt udvikle 

en ny frivilligheds strategi. Til at hjælpe os i gang var vi så heldige at få DIFs næstformand Frans 

Hammer til at komme med et inspirerende oplæg. 

Der deltog 25 medlemmer og det blev en fantastisk dag, hvor alle deltog aktiv og positiv med 

input i så store mængder, at det gjorde udvalget forsatte arbejde nemt. Hvilken herlig start.  

Vi gennemgik alle de gode idéer, forslag, kritikpunkter, ros og med udgangspunkt i dette samt de 

gode debatter på dagen, tilrettelagde vi en række aktiviteter og kurser for klubbens medlemmer, 

der skulle køre fra september 22 til april 23. Alle aktiviteter og kurser skulle tilrettelægges af 

frivillige medlemmer, der ønskede at øge deres kompetencer og viden, samt videregive dette til 

andre klubmedlemmer og mulige nye frivillige. Ønsket var at gøre det enkelte medlem en mere 

aktiv deltager og ikke mindst til en mere aktiv medspiller i klubben. 

Det blev til 16 kurser, bl.a. regler og tips til 3-bande, lær at blive stævneleder, pleje af din kø, 

klubinstruktør mm, vi fandt frivillige til at gennemfører kurserne ved at gå til den enkelte vi vidste 

havde kompetencer til et bestemt kursus og spørge direkte om hjælp. Det lykkedes forholdsvis 

nemt. 

Af sociale aktiviteter var der bl.a. VM i fodbold og håndbold, julehyggeuge, rengøringsdag, åbent 

hus, familiehyggedag. 

En gennemgående aktivitet blev en klubtirsdag, hvor der var en række faste aktiviteter for alle 

klubbens medlemmer, hvad enten du er ung, gammel, elitespiller eller nybegynder. Her meldte 

klubbens bestyrelse på banen som overordnet tovholder. 

Klub tirsdag starter med fællesspisning, hvor en af klubbens medlemmer stod for at lave mad, 

derefter var der instruktion i keglebillard og rangliste turnering fra kl. 18.00 til ca. 21.00, 3-BANDE 

turnering i de lige uger - 5-Kegle turnering i de ulige uger. Det var forskellige frivillige der stod for 

at arrangere turneringen hver uge.  

Alt i alt har der i de 7 måneder projektet varede været 16 medlemmer der har været frivillig 

hjælper ved klubbens kurser og aktiviteter, 37 medlemmer har været deltager 1 eller flere gange , 

hvoraf den yngste deltager er 14 år. Den ældste, der har deltaget, er 88 år.  



Antal medlemmer der har deltaget ved Klubtirsdag fællesspisning er 33 forskellige medlemmer der 

har deltaget 1 eller flere gange. Antal medlemmer der har deltaget ved RANGLISTE turneringer:  

18 forskellige deltagere i 3-BANDE 22 forskellige deltagere i 5-KEGLER. 

Nye spillere i de to discipliner: 15 nye spillere – flest i 5-KEGLER 

Vi sluttede projektet af med en stop op dag hvor vi evaluerede projektet og samtidig fejrede de 

frivillige i klubben. 

Konklusionen for os i BK Fluen er, at projektet har været en stor succes og vi har fået genoplivet 

vores klubliv, samt sået kimen til at udvikle klubben med flere frivillige der tager ejerskab og 

involverer sig i klubben og flere der bruger de forskellige tilbud i klubben. Vi og alle der deltog 

oplevede at når den enkelte oplever, at have indflydelse og være direkte involveret i klubbens 

arbejde så er det en kæmpe motivationsfaktor og det giver det enkelte medlem ejerskab for 

klubben. Det gør en kæmpe forskel at få ansvar for en opgave og det er vigtig vi er meget 

bevidste i at huske at give plads til alle der ønsker at bidrage, hvis vi vil fastholde alles 

engagement, lyst og vilje til at bidrage i klubbens arbejde. 

Her spiller anerkendelse en afgørende rolle. Vi skal huske at anerkende via personlig kontakt i 

hverdagen. Et håndtryk, et smil, et klap på skulderen eller en snak over en kop kaffe gør en stor 

forskel for de fleste mennesker. Så føler man sig set og hørt og samtidig er det en god anledning 

til at få sig en snak om de opgaver der er i klubben. Da vi til stop op dagen fejrede de frivill ige 

understregede det bare for os hvor meget det betyder for mennesker at få en lille tak, en 

anerkendelse og måske en lille gave for deres indsats. 

Vi ved godt vi kun har taget de første skridt for at ændre en kultur i vores klub, hvor mange var 

selv nærmest og ikke anså det som vigtig at netop de skulle bidrage i klubben med andet end at 

være til stede ind i mellem. Ting tager tid at ændre, især en kultur. Vi er på vej og vi er bevidste om 

det. Vi har et håb om at kimen er lagt til at få vores klubliv til at blomstre igen og at alle 

medlemmer på sigt bidrager aktivt til at klubben fungerer med et godt socialt og sportslig liv til 

glæde for alle. 

Går I selv med tanker om at lave et lignende projekt og skulle I have lyst til at høre nærmere om 

vores projekt, der nemt kan kopieres til andre klubber, så er I meget velkomne til at kontakte os. Vi 

har alt materiale liggende fra projektet, inklusive ansøgning, drejebog, opslag mm. 

Fondsudvalget i Billardklubben Fluen 

Marianne Mortensen, Jeannette Jensen, Pia Mortensen 

 



 


