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Som det er alle bekendt, så afvikles dette års DM i keglebillard under lidt andre betingelser end vi 
har været vant til.  Asaa Billardklub har med kort varsel påtaget sig værtsrollen, og vi gør alt for, at 
vi kan få afviklet så godt et mesterskab som det er muligt. 
 
Det betyder også, at ikke alt er som det plejer, og at vi bliver nødt til at følge de restriktioner, der er 
gældende for afviklingen. Det har betydning for det antal af spillere, dommere, officials og andre 
hjælpere, der må være i klubben på en gang – hvilket er 50 personer. 
 
I forbindelse med stævnet, vil der ved indgangen blive udleveret et ID-kort, som man bedes have på 
sig når man er i klubben. Dette afleveres igen, når man forlader klubben. Der arbejdes i øjeblikket 
med et system til kontrol af antal personer i klubben, så vi ikke på noget tidspunkt er mere end de 
tilladte 50. En lille opfordring her er at man opholder sig mindst muligt i klublokalet. 
 
ALLE 
 
Alle, der opholder sig i klublokalet, skal bære mundbind, når de går eller står, men kan tage det af, 
når man sidder ved bordet – der skal ikke bæres mundbind, når man opholder sig i spillelokalet, 
men føler man sig mere tryg ved at have det på, er man velkommen til det. 
I forbindelse med stævnet forlanges det, at alle tidligst den 11-12. januar 2021 får taget en 
Coronatest, som man kan have svaret på inden stævnet. DDBU har tidligere sendt information ud 
omkring dette, hvortil der henvises. 
 
Vi er også nødt til at sige, at der desværre ikke er plads til påhæng og ledere fra de deltagende 
klubber. 
Har man brug for overnatning, så kan der lejes værelser på Dronninglund Hotel (7 km fra Asaa). 
Enkeltværelse koster 600 pr. døgn og dobbeltværelse kr. 750. Der er ingen morgenmad inkluderet. 
Morgenmad serveres i klubben, og her bliver vi nødt til at lave nogle slotstider for, hvornår der 
serveres morgenmad.  Der kan købes morgenmad, frokost og aftensmad til rimelige priser. Det 
bestilles ved ankomst på åbningsdagen og på de sedler, der ligger i klublokalet.  

 
Der kan også overnattes på Asaa Camping, og her koster en Campinghytte kr. 1.197 + el og evt. 
slutrengøring for 3 døgn og for 2 personer (ekstra person 80 kr. pr. døgn).  
For begge steder gælder det, at I bare skal oplyse at i booker i henhold til aftale med Asaa Billardklub. 
 
Info: 
Dronninglund Hotel: www.dronninglundhotel.dk  
Asaa Camping: www.asaacamping.dk  
 
Både morgenmad, frokost og aftensmad er portionsanrettet. 
 
 
 
 

http://www.dronninglundhotel.dk/
http://www.asaacamping.dk/


 
Dommere 
 
Da vi som sagt kun må være 50 i alt, har vi taget beslutning om, at vi kun anvender dommere her 
fra Nordjylland. Dels for at holde antallet nede, men også for at det kan blive et problem for 
dommerne at opholde sig i klublokalet, når der ikke dømmes. Det betyder, at vi måske er nødt til at 
bede nogle at dommerne om at forlade klubbens lokaler inden de eventuelt skal dømme igen.  
 
Vi laver dog dommerplanen således at dem fra samme klub dømmer sammen. Vi stiller også lidt 
større krav til dommerne i år, da de skal dømme flere kampe, men vi har tillid til, at den opgave løser 
de til spillernes tilfredshed. 
Desværre vil det også være sådan, at dommerne ikke kan deltage i åbningen, men det er tanken at 
vi på et senere tidspunkt laver lidt fælles hygge, når vi engang kan være sammen igen. 
 
Spillerne 
 
Der er tilmeldt 23 spillere til DM. Spillerne må være i klubben under hele stævnet, og skal ikke tænke 
på andet end at præstere på billardbordet.  
Vi arbejder med planer om at lave nogle små interviews med spillerne, hvilket kan være inden de 
skal spille, eller når de har spillet. Bare nogle få spørgsmål, så sender vi det ud live via Asaa 
Billardklubs facebookside. 
Nu da der ingen tilskuere bliver til årets DM, vil vi forsøge at servicere de forhåbentlig mange seere, 
der vil følge stævnet digitalt. Vi håber I er med på legen . 
 
Øvrige bemærkninger 
 
Afviklingen af kampene foregår i slotstider på 2 timer. Af hensyn til skift af dommere og at vi ikke 
overskrider de 50 personer, vil kampene først gå i gang på de nævnte klokkeslæt. Dette også af 
hensyn til dem, der ønsker at følge med på den direkte streaming på YouTube. 
 
Vi håber, at vi har fået det meste med, men skulle der være et spørgsmål eller to til stævnet, så tøv 
ikke med at rette henvendelse til Asaa Billardklub, så besvarer vi gerne. 
 
Vi glæder os rigtig meget til at se jer, og vi håber – trods omstændighederne –  at vi får nogle 
hyggelige og spændende dage i Asaa Billardklub. 
 
På gensyn 
 
Niels Jørgen Hansen 
Asaa Billardklub 
Formand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


