Den Danske Billard Union & BK Frem Kolding præsenterer

DANMARKSMESTERSKABET 2021
i Keglebillard for damer og herrer
9. - 11. april 2021
Fredag
Lørdag
Søndag

kl. 10.00 - 23.00
kl. 09.00 - 18.00
kl. 10.00 - 17.00

Følg kampene LIVE på DDBU´s
eller BK FREM´s YouTube
kanaler

Thomas Bræck, Vejby BK
Forsvarende mester

Charlotte Sørensen, BK Grøndal
Forsvarende mester

BK FREM KOLDING
Brostræde 3, 6000 Kolding

Hovedsponsorer ved DM i Keglebillard 2021 i BK Frem Kolding

Danmarks 16 bedste herrespillere og 8 bedste damespillere

DM-sponsorer for BK Frem Kolding:

KOLDING CITY

De Danske Mesterskaber kegler elite m/k 2021 i BK Frem Kolding
Det er med stor glæde at jeg på vegne af BK Frem Kolding byder alle spillere,
dommere, hjælpere, sponsorer samt DDBU, og de forhåbentlige mange der vil følge
stævnet på vores YouTube kanaler, velkommen til Kolding.
Vores billardklub er lige blevet 90 år i marts måned og i den anledning har vi været
så heldige at få tildelt værtskabet for DM-kegler elite m/k. Vi havde selvfølgelig håbet
og troet på det skulle afvikles under andre omstændigheder, som alle ved bliver det
under lidt anderledes vilkår for alle deltagere, men vi har gjort alt for at mesterskabet
bliver afviklet på bedste vis og er sikker på at vi finder de rette vindere. Vi har som
klub set frem til dette store event og selv om opgaven er stor, håber vi at alle vil føle
sig godt tilrette i vores lokaler. Der er arbejdet seriøst med opgaven lige siden vi som
ny bestyrelse overtog ansvaret tilbage i august for at afvikle dette stævne. Trods alt
dette står vi nu og ser frem til at stævnet starter.
Jeg som formand vil sige stor tak til alle frivillige og bestyrelsesmedlemmer der har
lagt et stort arbejde i at få dette mesterskab op at køre, tak til jer! Jeg håber vi også
fremadrettet vil vise hele billard Danmark at vi er en klub der kan og vil skabe store
begivenheder, store resultater og dermed udbygge frivilligheden i klubben, det skaber
glæde og fællesskab, det har en klub som vores brug for.
Det er med kæmpe stolthed at være den første klub i Danmark, som har 6 deltagere
med i et DM for herre, 6 mand ud af 16, det er simpelthen fantastisk. Kan lige minde om at vi
faktisk havde 8 mand med i semifinalerne, så hvis der var/er nogen der er i tvivl, så kom
svaret her, vi ER den bedste keglebillardklub i Danmark, ingen over ingen ved siden af.
Tillykke med deltagelsen til alle mand fra vores klub. Vi håber på et resultatmæssigt godt DM
for vores klub.
Ud over alt dette skal der lyde en stor tak til alle vore sponsorer og samarbejdspartnere i det
daglige, vi er yderst taknemmelig over jeres støtte. Vil dog sige en ekstra stor tak til vore
DM-sponsorer der trods omstændighederne støtter vores klub ved dette stævne.
Mange tusind tak, uden jer alle, kunne dette ikke lade sig gøre!
Alle kampene streames, så alle har mulighed for at følge alle kampe
hjemmefra selv om de hellere ville være fysisk til stede i vores lokaler.

Held og lykke må den bedste kvinde/mand vinde.

Per Jensen
Formand for Billard Klubben Frem Kolding

På vegne af Den Danske Billard Union skal der hermed lyde et stort velkommen til denne
sæsons Danmarksmesterskabsfinale i Keglebillard for herrer og damer.
Det skulle have været en stor billardfest som altid, når DM finalen afholdes, men bare det, at vi
kan gennemføre DM´et, skal vi være taknemmelige og glade for efter et af de mest turbulente
år i verdenshistoriens nyere tid.
Der skal derfor lyde en ekstra stor tak til BK Frem og formanden Per Jensen og hans team
af ledere, dommere og hjælpere for at gennemføre DM´et under de givne forhold.
Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at hele 6 af de 16 finalister på herresiden faktisk kommer
fra BK Frem.
Et stærkere felt af elitespillere findes i øjeblikket ikke i andre klubber.
DDBU er altid trygge ved at lægge gennemførelsen af store events i BK FREM’s hænder, da
vi ved, at klubben sætter en stor ære i at alting fungerer perfekt. Dermed er rammerne sat
for nogle spændende dage, hvor de regerende danske mestre Thomas Bræck og Charlotte
Sørensen skal forsvare deres i øvrigt kun 3 måneder gamle titler imod en hær af rivaler, som
vil gøre deres ypperste for at gøre en ende på deres status som Danmarksmestre i DDBU´s
største disciplin.
En særlig stor tak til DDBU´s hovedsponsor Søren Søgaard A/S og de mange andre sponsorer,
som er en vigtig del af grundlaget for, at mesterskabet kan gennemføres.
Planlægningen af dette DM startede for år tilbage, da det egentlig var meningen, at hele
DM festen skulle dedikeres til BK FREM’s 90-årige jubilæum. Jubilæumsfesten må vi have
til gode, men jeg vil gerne hermed, på DDBU´s vegne, ønske BK Frem et stort og hjerteligt
tillykke med det store jubilæum.
Velkommen til nervepirrende og spændende dage og kampe om de to DM-titler!

Torsten Danielsson
Formand
Den Danske Billard Union

UDVALGTE SPILLERPROFILER
PRÆSENTERET AF:

ROYAL UNIBREW

Charlotte Sørensen
BK Grøndal

Thomas Bræck
Vejby BK

Tredobbelt forsvarende
Dansk Mester og 6
gange dansk mester i
kvinder Elite kegler.
Ex dobbelt europamester og
2 gange nr. 9 ved VM i pool.
Ekstraordinær topkvalitet
inden kvinde billard.

Dobbelt forsvarende dansk
mester, 3 x DM individuelt
6x DM-hold.
Her er manden man skal
forbi for at vinde herrernes
række, smukt og til tider
højt anlagt spil.

Johnny Hansen
Bristol Odense

Marianne Mortensen
Fluen BK

5 x DM Elite kegler guld
deltaget i samtlige DM Finaler
siden år 2000

16 x DM kegler, 11 x DM
3-bande, 12 x DM fri, 2 x DM
fri kleinmatch, 5 x DM 8-ball, 1
x DM 9-ball, 2 x DM 14-1,Nordisk Mester 1996 9-ball, Bronze 2017 VM 3-bande.
Rekordholderen over dem
alle, dansk kvinde billards
største profil nogensinde og
stadig en farlig outsider som
kan drille de fleste.

Rekordholderen i Club 800 ca.
90 gange er der lukket i første
indgang, der er ingen der er i
nærheden af denne rekord og
mit gæt er at der ikke er nogen
der bare når op på siden af
denne passionerede spiller.
spillerbben.

Susanne Vennersdorf
Viborg BC

Kent Eriksen
BK Frem Kolding

12 x DM Kegler, 15 x Sølv og 5
x Bronze er det blevet til i 36
DM-finaler, det må siges at
være et godt udbytte og helt
sikkert top 2 favorit igen.

1 x DM Elite kegler og et bjerg
af bronze for hold.

Susanne må være opsat på at
få sat en stopper for Charlotte
Sørensens dominans de sidste
mange år.

Her er den lokale favorit til titlen,
som de seneste år har været
blandt favoritterne til DM guldet.
Det må være i år han dobler
antallet af DM guldmedaljer op.

