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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 09. MARTS 2019 I ODENSE
Deltagere:
Jan Mortensen – TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM)
Sv. Aage Hansen (SVH)
Jan Bemmann (JB)
Johnny Mogensen (JOM)
Hanne Rasmussen (HR)

Indlæggene fra klubberne er ikke redigeret af DDBU
Forslag fra Bristol § 11 stk. 12 – reserve på elitediv. hold i keglebillard
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Vedtaget
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§ 8.4 5-KEGLE
F.

Placering i en færdigafviklet pulje
1.
MP
2.
Sætforskel
3.
Antal vundne sæt
4.
Indbyrdes kamp
5.
Højeste score
6.
Totalgennemsnit

I 5-Kegle gælder følgende når der spilles til sæt-distance:
Bedst af 3 sæt:
2–0
vinder
taber
2–1
vinder
taber
Bedst af 5 sæt:
3–0
vinder
taber
3–1
vinder
taber
3–2
vinder
taber

2 matchpoints og 2 sætpoints
0 matchpoints og 0 sætpoints
2 matchpoints og 2 sætpoints
0 matchpoints og 1 sætpoints
2 matchpoints og 3 sætpoints
0 matchpoints og 0 sætpoints
2 matchpoints og 3 sætpoints
0 matchpoints og 1 sætpoints
2 matchpoints og 3 sætpoints
0 matchpoints og 2 sætpoints

Vedtaget

DDBU´s tu-reglement § 3 stk. 3
3.
Det er ikke et krav fra DDBU at spille snitkampe for at opnå et gennemsnit i kegler og
carambole, det er klubbens turneringsleder der er ansvarlig for at indrapportere et så korrekt
gennemsnit som muligt.
Spillere der tidligere er registreret i en eller flere discipliner med et gennemsnit, skal
ikke indberette snit.
Vælger en spiller at indberette snit, kan spilleren ikke opnå mindre gennemsnit, end
gennemsnit beregnet ved hjælp af DDBU’s gennemsnitsliste
Hvis en spiller har over 30,00 i Keglebillard – eller over 0,533 i 3-Bande – eller over 1,27 i
1-Bande – eller over 2,55 i Fri Carambole, kan gennemsnitslisten ikke anvendes som middel
til udregning af manglende gennemsnit, der indberettes i stedet gennemsnit baseret på
turneringslederens ansvarlig vurdering.
Denne tilføjelse blev vedtaget: TU-udvalget kan regulere snittet på anfordring.
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Forslag til turneringsudvalget fra Fredericia BK
Afvikling af finale
Individuel Trebandecarambole Elite Vest
Fredericia Billard Klub havde den 8/12-2018 fornøjelsen af afvikle ovennævnte finale. Det var en
god dag, men alle var enige om, at modus for finalen ikke var i orden. Det blev til godt 11 timers
finale, hvor alle enten dømmer eller spiller. Det var bare for meget.
Derfor stiller Fredericia Billard Klub følgende forslag til afvikling af omtalte finale
Forslag 1: Afvikling af modus for Finale Individuel trebandecarambole Elite.
Prioritet 1.
16 mands finale over 2 dage i henhold til DDBU’s regler.
Denne modus vil betyde, at spillerne kun bruger én weekend på en sæson.
Finalen kan søges af alle klubber i Vest med 4 caramboleborde.
Prioritet 2.
8 mands finale over to dage.
Bedste 1ér i semifinalen får hjemmebane.
Turneringen afvikles på to borde og kan dermed afvikles af klubber, der ellers ikke får mulighed
for den slags finaler.
Prioritet 3.
4 mands pulje på én dag.
Bedste 1ér fra semifinalen får hjemmebane.
Forslag 2. Distance for Elite trebandecarambole
Distancen sættes til 40 point.
Begrundelsen er, at vi dermed retter ind efter distancen i stort set alle turneringer i billardverdenen
i individuelle turneringer.
Der var enighed om at tage det op på næste tu-møde
Dispensation til ungdomsspillers deltagelse til DM juniorer
Marianne Mortensen har forespurgt om proceduren om hvem der skal give dispensationerne.
TU-udvalget blev enige om at overdrage dette til ungdomsudvalget, så det fremover er
ungdomsudvalget der må vurderer om der skal gives dispensation til en spiller til DM juniorer
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Forslag fra Taastrup Billard Klub
Ved ikke om det har været oppe tidligere, men udefra set undrer det lidt, at finalestævnet
er fastlåst med en ligelig fordeling af spillere fra Øst og Vest (6 fra hver)
I år betyder det således at hver 4. spiller fra øst kommer i finalen, medens det fra
Vest er meget tæt på at være hver anden spiller.
Taget ud fra dette års tilmelding, er øst repræsenteret med
24 deltagende (63,2%) og vest med 14. (37,8%)
I og med det er en pengeturnering, burde det forhold vel også afspejle finale deltagelsen.
I dette tilfælde skulle så øst i år være repræsenteret med 8 spillere og vest med 4.
(Ligger i øvrigt lige til højrebenet med 1. runder bestående af henholdsvis 8 og 4 indledende
puljer).
Så kort og godt. Hovedspørgsmålet er; bør turneringen ikke tilpasses en fair fordeling af finale
deltagere ?
Forslaget blev vedtaget, gældende fra næste sæson

Kommentarer fra dialogmøderne:
Indiv.
Skal vi fortsætte med oversiddere eller tilbage til alle med fra 1. runde. – Hovedparten af
mødedeltagerne ønskede at vi bibeholdt oversiddere, så vi kunne afvikle de individuelle
turneringer med fortrinsvis 3-mands puljer
Hold
Der er ikke reklameret nok for OB 2-mands hold, - men alle var sikker på der efterhånden nok
skal komme flere hold.
Turneringen forsætter med at blive afviklet på de nuværende afsatte ugedage.
Cupper:
Der burde være aldersgrænse til ladiescup (19 år) som der er i seniorcupper, - en pige på 11 år
burde deltage i ungdomscupper i stedet for.
TU-udvalget har efterfølgende besluttet at ladiescupper skal køre efter samme regler som
seniorcupper, d.v.s. deltagerne skal være fyldt 19 år 1. sept. i indeværende sæson
Ønske om at klubberne bliver spurgt inden der placeres puljer i deres klub.
Ønsker en ændring så deres spillere ikke nødvendigvis spiller samme sted hver gang, de vil gerne
køre lidt efter det.
Problemer med Marstal der kommer ca. 1 time senere og skal forlade spillestedet længe før de er
færdige, - andre må så overtage dommertjansen.
Fynboerne ønsker at blive blandet med jyderne, det er de samme de møder hver gang. (undtagen
Marstal) – Skriftlig klage kan læses senere i referatet
TU forsøger at efterkomme ovennævnte ønsker
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Udsendte plakat:
Alle mente det var OK at give klubberne/spillerne en lille reminder. – Der var ønske om at vi igen
satte klubdragt på spillerinfo.
Klubdragt på spillerinfo kommer ikke på klubinfo igen.

Seniorcupper – henstilling fra BK Nyborg
Vi skriver til dig i din egenskab af turneringsleder i Nyborg (så er kommandovejen fulgt).
Vi er stærkt utilfreds med, at Marstal spillerne først dukker op til Senior cup kl. 10.35 i går! Det
betyder, at vi ikke kan følge den normale puljeafvikling, og at vi spillere bliver nødt til selv, at
føre liste og lystavle.
Derudover har de meget travlt med, at komme hjem igen. De gør alt for, at flytte kampafvikling
eller undgå at dømme sidste runde, så de kan nå en tidligere færge!
Det er ikke kun i går. Det er kendetegnende hver gang Svend Aage er med. I Nyborg var han
heller ikke klar til, at spille kl. 9.30, og han kørte inden sidste spillerunde, hvor han skulle dømme
- for at nå en tidligere færge, vel og mærke ikke sidste færge!
Enten har vi nogle turneringsregler med et fastsat mødetidspunkt, eller også kan det hele være lige
meget!
Vi har fuld forståelse for, at man kan blive forsinket af flere årsager. Det har vi ikke noget
problem med!
Og ja, vi har undersøgt færgetiderne. De kunne have været fremme til tiden, hvis de havde taget
morgenfærgen. Og hvis de ikke nåede færgen kl. 16 så sejlede der en igen kl. 18.
TU-udvalget var enige om, at ved seniorcupper gælder samme regler som ved alle andre
turneringer, spillerne skal møde til fastsatte tidspunkt og blive til stævnet er færdig, så må de
benytte en tidligere/senere færgeafgang.

Tekst på DM turneringsplaner
Der var enighed om at der fremover ville være oplyst følgende på DM tu-planerne
1)
Afvikling for 3 og 4-mands puljer
2)
Videre seedning
3)
Regler for omkamp

HR gør det samme på tu-planer for klassemesterskaberne
1)
Afvikling for indledende runder 3 og 4-mands puljer
2)
Afvikling for finalerunde 3 og 4-mands puljer
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Alle DM arrangører er nu helt på plads.

Sæson 2018-2019
Ansøgere:
17.-18. nov. 2018
17.-18. nov. 2018
01.-02. dec. 2018
08.-09. dec. 2018
08.-09. dec. 2018
05-07. april 2019
11.-13. jan 2019
23.-24. febr. 2019
29.-30. marts 2019
02.-03. marts 2019
16.-17. marts 2019
16.-17. marts 2019
23.-24. marts 2019
13.-14. april 2019
18.-20. april 2019
11-12. maj 2019
18.-19.maj 2019

DM fri carambole
DM 3-bande kvinder
DM cadre 47/2
RF 3-bande elite - vest
RF 3-bande elite - øst
DM keglebillard indv. herrer og kvinder
DM 3-bande indv. herrer
DM cadre 71/2
DM keglebillard Søgaard liga slutspil
DM 3-bande Søgaard liga slutspil
RF kegler herrer elite - vest
RF kegler herrer elite - øst
DM 5-kegle
DM biathlon
DM juniorer kegler, 3-bande, 5-kegle
DM 1-bande carambole
DM 2-mands hold 5-kegle

Tildelt Vordingborg
Tildelt Bristol
Tildelt Vordingborg
Tildelt Fredericia
Bedste nr. 1 fra semifinalen
Tildelt Hjørring
Tildelt Vejle
Tildelt KBK/BNV
Vinder af grundspillet
Vinder af grundspillet
Tildelt Aars BK
Tildelt BK Sorana
Tildelt Ikast
Bedste nr. 1 fra semifinalen
Tildelt Sakskøbing
Tildelt KBK/BNV
Tildelt Ikast

Op- og nedrykningsspil
Nr. 8 i elitedivisionen 3-bande carambole rykker automatisk ned i 1. div, nr. 7 og de 2 vindere fra
1. division spiller op/nedrykningskampe, nr. 7 i elitedivisionen får tildelt hjemmebane
Afviklingsform som indledende runde

DDBU´s Bøderegulativ
Trækning af divisionshold, gælder ikke hvis det er det lavest rangerende
hold i disciplinen

2.500,00

Trækning af ikke divisionshold efter TU-planerne er udarbejdet

1.000.00

Ovennævnte ændring af ordlyd blev vedtaget

Indsendt resultat fra en Tenax pulje
Et hold er iflg. udleverede skemaer til modstanderne blevet nr. 3,- på det indsendte skema er
holdets score forøget med 20 point så holdet i stedet bliver nr. 2, ”tangerer til dokumentfalskhed”
TU blev enige om at klubben vil modtage en bøde på 1.000 kr.
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§11 stk. 20
Ved brug af reserver på hold:
1) De 4 spillere der har spillet de fleste kampe i sæsonen for et hold der
skal deltage i slutspillet, er de spilleberettigede, består holdet af flere spillere som tilhørere
holdet, kan disse spillere også deltage i slutspillet. (FJERNES)
2) Såfremt et hold i slutspillet skal benytte en reserve må reserven ikke have mere i gennemsnit
end den spiller vedkommende erstatter.
Såfremt den kamp vindes hvor reserven deltager og holdet derved fortsætter i slutspillet må den
afløste spiller igen deltage i de efterfølgende kampe
I slutspil og oprykningsspil må holdet ikke have højere holdsnit, end det højeste holdsnit der
er spillet med i grundspillet
Dette gælder ikke for hold til handicapdistance

Forslag fra Jyderup BK
I forlængelse af dialog mødet og vores snak om landsfinale i Ladiescup har jeg spurgt en del
spillere om hvad de synes og vil jeg hermed komme med et par forslag:
Forslag 1:
Vi vil gerne spille 6 til 8 ordinære cupper i løbet af sæsonen. Der skal man optjene Grand Prix
point som vi plejer. Når alle ordinære cupper er afviklet skal de 16 bedst placerede på Grand Prix
ranglisten spille en regionsfinale. Derefter vil de 8 bedste fra regionsfinalen være direkte
kvalificeret til landsfinalen. Dette skal naturligvis gælde for både øst og vest. For at der ikke
bliver for få deltagere i landsfinalen ville det være bedst at der laves en liste over reserver.
Jeg håber meget at I vil godtage forslaget så vi igen har noget at spille for.
Forslag 2:
Da der i indeværende sæson ikke har været så mange deltagere i Ladiescupper både pga af
manglende landsfinale men også fordi cupperne ligger i den første uge af måneden vil jeg foreslå
at Ladiescupperne igen kommer til at ligge i den anden eller tredie weekend i måneden.
I er selvfølgelig meget velkomne til at stille uddybende spørgsmål hvis det skulle være
nødvendigt.
TU var enige om at genoptage landsfinalen hvor de 8 bedste fra regionsfinalen øst og vest
automatisk er kvalificeret
Der udskrives 7 cupper + RF + LF
Placering af ladiescupper i en måned vil vi forsøge at efterkommen, - men kan ikke se hvad
forskellen er om en cup ligger i starten eller slutningen af måneden.
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Forslag til DDBU´s næstformand Michael B. Nielsen
I en forlængelse af FBK – JB indlæg under DDBU`s B- Mødet d. 210119 under Jan Mortensen
Orientering kom man ind på at, TU skulle overveje om det ikke kunne være en god idé at, den
person under Elite udvalget som er Carambole ansvarlig kunne være en del af TU enten som fast
udvalgs medlem eller ad hoc medlem.
Personligt syntes jeg at det kunne være en god ting, at samtlige disipliner ville være repræsenteret
i TU, dvs. at man kunne få nogle friske input, som kunne være til gavn for både Kegle – 5 Kegle
og Carambole disipliner
Jeg håber selvfølgelig, at i tager dette op på jeres næste TU – Møde.
TU besluttede at den person der til hver tid er siddende carambole ansvarlig i DDBU vil blive
inviteret til at deltage i TU-møderne på datoer fastsat af turneringsudvalget
Individuelt-Seniorer – ændring af tekst
Regionerne afvikler hver sin afdeling indtil hver region har 2 spillere tilbage.
Hjemmebanen tilfalder den vinder der i semifinalen har højeste gennemsnit.
Nr. 1 og 2 fra Regionsfinalen er automatisk kvalificeret til Landsmesterskabs finalen.
Regionsmesterens gennemsnit fra den lokale finale gælder som semifinalegennemsnit med hensyn
til tildeling af hjemmebane
Oldboys hold slutspil i region øst
Fremover er det KUN puljevinderen og x antal 2erer så det går op med 8, 16 eller 32 hold
Oldboys individuel kegler og 3-bande i region øst
Johnny Mogensen vil undersøge om der er tilslutning til at afvikle OB indiv. på hverdage som den
bliver i region vest.
Tages op på næste TU-møde.
3. division kegler – region vest
Det blev besluttet at afvikle 3. div. kampene efter datoplanen, d.v.s. alle puljer udskrives til
søndage, - er der ønsker om at spille tirsdag, skal klubberne/holdene indbyrdes lave en aftale
herom.
§11 stk. 23
Såfremt en klub repræsenteres med mere end et (1) hold i 1 Division, 2. Division samt 3.
Division, må et højre rangerende hold, ikke have et lavere hold (års) gennemsnit, end et lavere
rangerende hold.
Har en klub flere hold i samme division/serie er hold 1 højere rangerende end hold 2 o.s.v.
På intet tidspunkt i sæsonen må et lavere rangerende hold have et højere holdgennemsnit
end et højere rangerende holds laveste holdgennemsnit
Næste tu-møde – ca. april/maj måned 2019

Hanne Rasmussen
Referent
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