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DANSK GRAND PRIX – SPECIAL KEGLEBILLARD 
 
 
Sidste tilmeldingsfrist er nu overskredet, og vi har været i gang med detailplanlægningen af turneringen. 
 
 
Præmier 
1. præmie 6.000kr 
2. præmie 3.000kr 
3. præmie 1.500kr 
4. præmie 1.500kr 
 
Ovenstående præmier er justeret i forhold til de tilmeldte 18 ud af 24 mulige deltagere. 
 
 
Hvornår og hvor 
Mødetidspunkt kl. 10:00 i BK Frem, Brostræde 3a, Kolding.  
 
 
Afvikling 
Det er jo en evalueringsturnering, så ændringer kan ske i forhold til afviklingen. Men vi formoder, at 
nedenstående vil stå ved magt. 
 
Vi starter ud med ren lodtræning. Der er ingen seedning overhovedet. 
Vi spiller i 6 puljer á 3 mand. Hver pulje får tildelt et bord. 
Oversiddende spiller er medhjælpende dommer. Der vil være dommer, men vi hjælper alle til for at sikre 
en god afvikling. 
Første runde går i gang samtidig, men efterfølgende puljekampe går i gang uafhængigt af andre borde. 
 
I puljekampene spiller vi bedst af 3 sæt til 200 point. Der er efterstød, hvis en spiller lukker i udlægget. 
Dette gælder i alle sæt. 
Spilles et sæt uafgjort i én indgang, så er der shootout (flest i udlægget, altså en hel serie, dog max. 200 
point). 
Efter puljekampene vil der blive evalueret, hvorvidt vi kan holde tidsplanen, hvis vi øger til bedst af 5 sæt 
eller fortsætter med bedst af 3 sæt. 
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De 4 bedste 1’ere går direkte til kvartfinalen. Dette udregnes efter totalsnit efter de 2 puljekampe. 
De 2 dårligste 1’ere og de 6 x 2’ere spiller en 8-dels knockout kamp for at komme videre til kvartfinalerne. 
De spilles efter seedning, 1 imod 8, 2 imod 7, 3 imod 6, 4 imod 5. 
De 4 kampe afvikles på 4 borde med samtidig start. 
I kvartfinalerne venter så de 4 bedste 1’ere. 
 
Kvartfinalerne spilles ligeledes med samtidig start på 4 borde. Det vil være dagens sidste kampe med 
mindre at vi er langt foran. 
Der er et par 1. divisions spillere med, som muligvis skal spille søndag. Skulle de være videre, og der vil 
være tid, så spiller vi derfor semifinalerne med. 
 
Udgåede spillere er velkommen til at benytte klubbens ledige borde under hensyntagen til stadig 
igangværende kampe. 
 
 
Tidsskema (bedste gæt) 
 
Lørdag 
10:15 - Spillerintroduktion 
10:20 - Lodtrækning 
10:25 - Gennemgang af reglerne for spillere og dommere 
10:35 - Spillerne starter opvarmningen. Der er 5 minutter til hver. 
10:45 - Puljekampene begynder 
 
10-17 - Køkkenet er åben med toast og pølser 
 
15:00 - 8-delsfinalerne starter 
16:30 - Kvartfinalerne starter  
19:00 - Banket fra Comwelll Kolding 
20:00 - Fri leg på alle klubbens 13 borde (kegler, snooker, pool og carambole) 
 
Søndag 
10:00 - Semifinalerne starter. Der spilles bedst af 5 sæt 
12:30 - Finalen startes. Der spilles bedst af 5 sæt 
14:30 - Stævnet lukkes med præmieoverrækkelse 
 
 
Tilmelding til Banket 
Alle spillere antager vi gerne vil deltaget til banket. Skulle det ikke være tilfældet, så skriv gerne til 
elite@ddbu.dk 
Tilskuere og dommere skal tilmelde sig banket. Der er gratis banket for dommere, som dømmer mindst 3 
kampe. Tilmelding skal ske senest tirsdag den 29/11 til elite@ddbu.dk. 
 
Betaling for banket sker hos vagten i klubben. 
Prisen for spillere er 100kr. 
Prisen for tilskuere er 150kr. 
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Overnatning 
Glem ikke at book overnatning i god tid. Det er en julefrokost weekend, og flere hoteller er allerede fuld 
booket. 
 
http://comwell.dk 
http://saxildhus-kolding.hotel-rn.com 
http://www.koldinghotelapartments.dk/ 
http://scandic.dk 
 
Spørgsmål: 
Kent Erichsen   tlf. 21 47 54 55 elite@ddbu.dk  
Jan Mortensen tlf. 40 95 42 46 jm@ddbu.dk  
 
 
 
 
Med sportslig hilsen 
DEN DANSKE BILLARD UNION 
f. DDBU´s eliteudvalg 
 
Hanne Rasmussen 
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