Referat fra Eliteudvalgsmøde den 9. maj i Kolding.
Mødestart kl. 16
Deltagere:
Kent Erichsen
Jan Mortensen
Michael B. Nielsen
Jan Bemmann

Projekt 2019
Det fremsendte forslag til projektet møder tilslutning fra eliteudvalget.
Der skal udarbejdes retningslinjer og de økonomiske muligheder skal undersøges.
Vi burde gøre det samme for de øvrige discipliner.
Tours
Forslag om at 5 tours ud af 8 skal være gældende blev besluttet.
De 4 første tours i 3-Bande er afviklet. De resterende 4 afvikles i efteråret.
Der er planlagt 5 stk. 5-kegle tours i efteråret og 3 i foråret for at undgå sammenfald.
I 5-Kegle vil der blive arrangeret tours for kategori B ( ikke elite ) spillere.
De første 12 på eliteranglisten kan ikke deltage i B-kategorien.
Der er indgået en ny aftale om sponsorat af 3-Bande Touren med Dan Johansen.
DDBU skal være mere aktiv i jagten på lokale sponsorer.
Forslag om antal indgange i 3-Bande Tours:
Det blev besluttet at fastsætte max. Indgange til 45.
Gennemsnit som brug for videreseedning fastholdes.
DM 5-Kegle
Det kan blive problematisk at finde arrangører til DM i 5-Kegle hvert år i fremtiden.
Finalen vil fortsat bestå af 16 spillere – men ved 4 borde afvikles turneringen som puljespil – ved 2 borde
som dobbelt knock out hvor en tabt kamp i indledende runde stadigvæk kan give en finaleplads. Dette er
også gældende for 3-Bande.
Såfremt vi ikke kan finde en klub med 4 borde inden 3 måneder før DM-finalen findes en arrangør med 2
borde.
DM
Samlet DM for alle discipliner var igen til diskussion. Mange ting ville være nemmere at håndtere –
banket/streaming/presse/tilskuere m.v.
Udtagelse
Udtagelseskriterier for 5-Kegle er den danske mester + 1 og 2 på ranglisten på udtagelsesdagen + et wild
card.
Udtagelser til EM i Brandenburg 2017 vil formentlig være sidst i januar 2017. Generelt for alle discipliner vil
udtagelsesdatoen være dagen før tilmeldingsfristen til turneringen.
KE så gerne at vi udsender en oversigt over hvornår DDBU udtager spillerne til EM og VM i
caramboledisciplinerne og 5-Kegle. Der foreligger ikke en nøjagtig dato fra hverken UMB eller CEB men

generelt skal vi udtage vores spillere 7 uger før mesterskabet. For EM i Brandenburg er fristen dog omkring
3 måneder.
LadiesCup 3-Bande og Fri Carambole i Rosmalen i Holland i Juni.
Marianne Mortensen er seedet som nr. 4 og vil gerne deltage. MBN aftaler de nærmere konditioner for
udgifter til turneringen. Deltagelse til VM i Korea afhænger DDBU’s tilskud af en placering som min. Nr. 4 i
Rosmalen.
5-Kegle
Oplæg fra Rene Hendriksen til udvikling af 5-keglen er modtaget og der skal konkluderes på oplægget
snarest.
EM i 3-Bande U/21
Anders Henriksen er udtaget til turneringen. Som Coach deltager Jan Szymula.
NM i 3-Bande
Oplæg til turneringsafvikling skal oversættes til Engelsk. MBN sender skrivelsen til JB.
KE efterlyser en ensretning i afviklingen af vores finaler. For eksempel i forbindelse med stævneåbning,
medaljeoverrækkelse m.v.
Der er for stor forskel i opbakning fra tilskuere og medspillere og der er også forskelle blandt vores
stævneledere. Vi har i forvejen en statusliste som bruges af klubberne i forbindelse med en finale og den er
primært aktuel i forbindelse med DM i keglebillard, 5-Kegle og 3-Bande.
En stævneledermanual har vi haft for en del år siden og en ny revideret skal udarbejdes.
MBN efterlyser en mikrofon på stævnelederen i stedet for den løsning der var i Grøndal hvor kameraets
mikrofon blev benyttet.
Alkohol og doping.
Regler for indtagelse af alkohol fremgår af vort turneringsreglement. Hvad angår doping skal der gøres
opmærksom på til specielt til vores elitespillere at regler om medicinforbrug skal overholdes. Det kræver
bl.a. et TUE certifikat hvis man indtager medicin der er på ADD’s liste. Vi udfærdiger en skrivelse herom.
Odds og Danske Spil
Der har været mulighed for at spille på billard til flere DM-finaler.
Keglebillard – 5Kegle og 3-Bande. Det er vigtigt at vore billardspillere er opmærksom på at der eksisterer ret
stramme regler i forbindelse med spil på sig selv. Generelt må folk dog selv sørge for at rette sig efter
reglerne.
Resultatformidling under stævner.
KJ har udfærdiget programmer som kan bruges til online formidling.
I Viborg havde man købt et domæne med en løsning der fungerede udmærket – kunne måske bruges af os
og klubber i fremtiden.
En forbedret PR omkring forskellige stævner og ikke kun DM finaler er et ønske vi har diskuteret flere gange
og som burde gøres bedre.
KE har været meget hårdt presset i forbindelse med streaming da det kun har været ham selv der har stået
for denne aktivitet.
KE og DDBU’s formand har aftalt et møde med en udbyder af streaming for at undersøge mulighederne.
Der skal måske satses på at vi streamer i topkvalitet fra èet bord med 3-4 kameraer og i den kendte kvalitet
fra de andre borde. Ud fra hvad vi har af udstyr skal stævner hvorfra vi streamer udpeges. Specielt skal vi
nok koncentrere os om de 3 store finaler i billard og pool/snooker i pocket. Videreformidling til TV visning
skal undersøges.

Tillæg til materialereglement.
Der burde laves en ”whitelist” over klæder, baller, borde m.v. således at man hved hvad der er godkendt til
de forskellige discipliner.
KE foreslår at der indføres en regel for at turneringskampe i elitedivisionerne skal afvikles på klæder der
max. er 2 år gamle. Formulering kommer fra KE.
Tidsfrister for pålægning af sponsorerede klæder skal meddeles vores sponsor og arrangørklubberne ved
sæsonstart.
Ny keglebillard disciplin
I forbindelse med nedlæggelsen af Ølandshusfonden blev der afsat et mindre beløb som kunne bruges til at
introducere en ny supplerende form for keglebillard. Vi har flere former for carambole – kunne man
forestille sig at det samme kunne gælde for keglebillard?
I princippet kunne man bruge formen som vi brugte i starten af halvfemserne.
Sæt spil og hvid bal i bande hver gang. Vi prøver at udarbejde et sæt regler. Meningen er at skabe mere
dynamisk og seværdigt keglebillard.
Mødet slut kl. 19.30
Med venlig hilsen
Jan Bemmann

