
Kære DDBU-medlemmer,  

Mit navn er Helene Krogsgaard Mikkelsen, jeg er 34 år gammel, født og 

opvokset i Skive og i dag bosiddende i Nørresundby. Til dagligt arbejder 

jeg som AC-fuldmægtig og økonomi-/administrationsansvarlig i 

Fællessekretariatet for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet, der 

ligger placeret under Social- og Ældreministeriets koncern. Jeg har en 

kandidatgrad i Politik og Administration (statskundskab) fra Aalborg 

Universitet.  

Jeg stiller op som formand for Pooludvalget 

 

 

Udover mit arbejdsliv, engagerer jeg mig i min fritid som intern revisor hos Red Barnet Ungdoms nationale 

afdeling i København og hjælper foreninger med at søge midler hjem til deres aktiviteter. Jeg har i hele mit 

liv interesseret mig for sport, herunder har jeg i 24 år beskæftiget mig som håndboldspiller og træner, indtil 

en slem skade i 2015 satte en stopper for det. Intet er dog så skidt, at det ikke er godt for noget, så hvad 

der i mange år havde været en perifer interesse når lejligheden bød sig, blev i stedet min absolutte 

fritidsbeskæftigelse, idet jeg meldte mig ind i ABK31 i november 2017, og har siden da trænet pool et sted 

mellem 20 og 25 timer om ugen, bl.a. med hjælp fra en personlig træner, idet jeg er et kæmpe 

konkurrencemenneske og agter at sætte hårdt ind for at dygtiggøre mig. Jeg har siden februar 2019 hevet 6 

medaljer hjem, to styk af hver, herunder 2 danske mesterskaber for kvinder.  

Personligt har jeg et motto der hedder ’’Den der har evnen, har pligten’’. Det er også med dette motto, at 

jeg går ind i bestyrelsesarbejdet i Den Danske Billard Union. Som flere efterhånden har erfaret på DDBU’s 

sociale medier, er jeg en kvinde med både meninger og holdninger, hvilket forpligter. Jeg er derfor både 

beæret og anerkender, med stor respekt, at når man stikker hovedet frem i mængden, så skal man også 

indgå i samarbejdet med at få billardsporten til at vokse i Danmark, når man får muligheden. Den mulighed 

er jeg blevet budt og har takket ja til, og jeg tager naturligvis den mulighed meget seriøs og vil glæde mig til 

at give pooldisciplinen et nyt sæt politiske øjne, og samtidig bidrage til, at billardsporten får endnu bedre 

fat i danskerne, de kommende år. Jeg vil prioritere, at vi får flere til at dyrke billard og udvikler sporten, 

understøtter vores dygtige spillere i at tage til udlandet og møde de bedste spillere, og samtidig vil jeg 

arbejde aktivt for, at flere kvinder og piger kommer til at dyrke billard. Billard er for alle, og det skal bredes 

ud.  

Disciplinmæssigt er mit yndlingsspil 9-ball og 10-ball pool, men jeg træner også snooker når lejligheden 

byder sig. Jeg er aldrig bange for at hoppe ud i noget nyt og ukendt, men må dog erkende, at jeg med mine 

sølle 5 point i 100 indgange, i 3-bande carambole, bør afholde mig fra kongedisciplinen for al fremtid ☺  

Min erfaring med bestyrelsesarbejde i foreninger under både Folkeoplysningsloven og det frivillige sociale 

arbejde, vil bidrage til, at jeg vil finde mig godt til rette i hovedbestyrelsesarbejdet i DDBU og jeg glæder 

mig meget til at sætte ordentligt fra land og få vores fantastiske sportsgren til at vokse fremover.  

 

Med venlig hilsen,  

Helene Krogsgaard Mikkelsen  


