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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 14. MAJ 2019 I ODENSE
Deltagere:
Jan Mortensen – TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM)
Sv. Aage Hansen (SVH)
Jan Bemmann (JB)
Johnny Mogensen (JOM)
Michael B. Nielsen (MBN)
Hanne Rasmussen (HR)

Indlæggene fra klubberne er ikke redigeret af DDBU

Forslag fra DDBU´s eliteudvalgsformand Kent R. Erichsen
Hermed mit oplæg til en ændring af vores love. Jeg har indsat matchfixing også, da jeg synes det
er vigtigt at vi præcisere, at vi ikke tolerere dette.
Paragraf numre skal naturligvis rettes ind til det rette sted.
Jeg har benyttet DMU som udgangspunkt i mit oplæg, så det er noget som har stået mål for
gennemsyn i andre forbund.
Ideen er så at fjerne denne sektion i §7.
14. I forbindelse med turneringskampe/stævner er spillere, dommere, listeførere og officials
underlagt DIF’s dopingreglement. Alle er forpligtiget til, på DIF's og DDBU's foranledning, at
lade sig doping- og alkoholteste før eller straks efter kampen.
Det er ikke tilladt at indtage
alkoholholdige drikke under stævner/ turneringer. Dette gælder fra stævnets begyndelse til den
enkelte spiller har spillet/dømt sin sidste kamp den pågældende dag.
Det er ikke tilladt, at
spille med større alkoholpromille i blodet end laveste promillegrænse for bilkørsel.
Så indsætte nedenstående som helt nye og overordnede paragraffer før §7.
§7 Påvirkning og Doping
Stk 1 Påvirkning
Foreligger der en begrundet mistanke om indtagelse og brug af Ikke tilladte medicinske
præparater, indtagelse af alkohol over tilladt promillegrænse på 0.5 og brug af/påvirkning af
euforiserende stoffer, ved DM stævner eller i spillerunder i Elitedivisionen i Keglebillard og i
3-bande carambole, kan stævneleder eller DDBU repræsentant afgøre, om der skal tilkaldes en
læge til vurdering af, hvorvidt pågældende er "medical unfit" (sundhedsmæssigt uegnet).
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Stævneleder eller DDBU repræsentant, er bemyndiget til at forbyde videre deltagelse, ved at
erklære pågældende ”medically unfit”.
Specifikt for påvirkning af alkohol gælder, at promillegrænsen er 0,5. Til støtte for sin afgørelse
kan der benyttes et alkoholmeter, hvis præcision er på 95% eller derover. Der fratrækkes derfor
5% af den målte værdi for at sikre en fair måling, hvilket er maksimalt 0,53 i promille for at
spilleren er under grænsen. En spiller, der udtages til test og kontrol, har pligt til at lade sig
undersøge. En spiller, som nægter at lade sig undersøge, udelukkes fra samtlige funktioner ved
resten af stævnet/spillerunden i Elitedivisionen og i særlig grove tilfælde kan der ske en
indberetning til DDBUs disciplinærnævn. Perioden for test/kontrol gælder for én time før første
kamp på dagen og frem til afslutning af deltagers sidste kamp på dagen. Indtagelse af alkohol og
brug af ikke godkendte præparater, er ikke tilladt under stævner/turneringer.
DDBU kan gennemføre alkoholtests ved eliteturneringer, og tænker dem udført ved
tilfældigt udvalgte, og ved mistanke om beruset adfærd ved elite turneringsspil/øvrigt
turneringsspil, der er til gene for turneringsafvikling og for billardsportens image. Den
enkelte som alkoholtestes vil blive oplyst om en fastlagt DDBU procedure, når vi tester, når
vi anvender teknisk udstyr og når vi har et måleresultatet.
Ved dokumenteret overtrædelse af alkoholpromille forhold ved turneringsspil i
Elitedivisionsregi, der træffer DDBU (Turneringsudvalget/Eliteudvalget) en beslutning om
konsekvens, bødestraf, diskvalifikation ved spillerunden o.a. – for overtrædelse af promille
forhold til alkoholindtagelse.
Ved dokumenteret overtrædelse af alkohol promille forhold ved individuelle DM stævner og
DM hold slutspil, der træffer stævneleder og DDBU Turneringsleder er beslutning om
udelukkelse, diskvalifikation, konsekvens, bødestraf – for overtrædelse af promille forhold
til alkoholindtagelse.
Man kan som spiller klage over måleresultat til DDBU organ for klager. Hvis en spiller
klager, har den klage som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Spilleren må indrette sig
efter den afgørelse i sagen, der er truffet i DDBU regi, indtil klagen er behandlet og der
eventuelt er truffet en ny afgørelse.
Spillere, klubbers menige medlemmer samt bestyrelse er ikke berettiget til at vurdere en spiller
som ”medically unfit” eller at kræve en alkoholtest. Men en klubs turneringsleder eller formand
kan give egne klubmedlem spilleforbud, hvis man vurdere dette nødvendig. Vurderingen og rette
til at foretage tests er overladt til stævneledelsen eller en officiel DDBU repræsentant, og vil være
koncentreret omkring elitestævner. Alkoholtests vil kun blive udført af DDBU udpegede
personer til dette.
Der var enighed om, at JB gennemgår ovennævnte forslag og koger det ned til en kortere
version.
Samt §12 stk. 8 tilføjelse (fremhævet)
Møder et hold ikke fuldtalligt op, spiller de fremmødte som nr. 1, 2 og 3. Mindst 3 spillere skal
møde op for et hold. Hold i Elitedivisionerne skal møde fuldtalligt op. Der kan dog forekomme.
force majeure eller medical unfit tilfælde
I så tilfælde godskrives det fuldtallige hold individuelle points og sætscore i henhold til gældende
regler.
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Stk 2 Doping
Antidoping reglerne varetages i Danmark af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Anti Doping
Danmark (ADD), der sammen har etableret fælles nationale antidoping regler, der følger det
internationale regelsæt WADA-koden (World Anti-Doping Code). I tilfælde af et positivt
analyseresultat for et specificeret stof eller i tilfælde af enhver anden overtrædelse af
dopingreglerne (herunder nægtelse af dopingprøve), som ikke er dækket af Antidopingreglerne,
kan ADD pålægge idrætsudøveren eller anden person, som påstås at have begået overtrædelse af
Antidopingreglerne, en midlertidig udelukkelse på et hvilket som helst tidspunkt efter
undersøgelsen jf. de Nationale Antidopingregler i Danmark.
Nationale regler
De Nationale Antidoping regler gælder for alle specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, og
alle personer der deltager i aktiviteter under et nationalt specialforbund i Danmark i form af
personens medlemskab, støttepersonel funktion eller deltagelse i enhver aktivitet under et
nationalt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.
Undtaget fra de Nationale Antidoping regler er idrætsudøvere, der udelukkende dyrker
motionsidræt under Danmarks Idrætsforbund samt DGI og DFIF. Disse udøvere er omfattet af det
danske Dopingreglement for motionsidræt, som er vedtaget af Danmarks Idrætsforbund i
samarbejde med DGI og DFIF med virkning fra 1. januar 2015.
Alle love og regler kan findes i deres helhed på ADD’s hjemmeside – www.antidoping.dk.
Internationale regler
Det er World Anti-Doping Agency (WADA) der fastsætter de internationale antidoping regler,
som gælder for alle eliteidrætsudøvere over hele verden. Dette regelværk betegnes som World
Anti-Doping Code (WADC) og indeholder samlet set alle de regler og retningslinjer som skal
sikre harmonisering af internationale og nationale antidoping programmer.
Forslag stk. 2 - Teksten omkring Doping indføres i DDBU´s turneringsreglement som en ny
§ 7 Påvirkning og Doping – øvrige paragraffer skal herefter ændres.

§8 Matchfixing
Stk. 1
Reglerne vedrørende matchfixing følger Danmarks Idrætsforbunds Lovregulativ VIII,
matchfixing lovregulativet, om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og
tilsvarende uetisk adfærd.
Overtrædes reglerne kan der sanktioneres med tidsbestemt eller tidsubestemt udelukkelse, bøde,
inddragelse af præmiepenge og diskvalifikation af opnåede resultater og tilsvarende idrætslige,
disciplinære sanktioner.
Forslag Matchfixing indføres i DDBU´s turneringsreglement som en ny § 8 Matchfixning –
øvrige paragraffer skal herefter ændres
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Bøderegulativ
Udeblivelse/afbud hold incl. op- og nedrykningsfinale samt LF

1.500 kr.

Vedtaget
5-kegle B-tour og classic masters tour
Der var enighed om, at begge turneringer nedlægges – grundet for lille interesse, flere
afdelinger har været aflyst.
3-bande carambole kl. D
3-bande carambole kl. D blev på opfordring oprettet til sæson 2018-19, - men ingen har tilmeldt
sig, så den nedlægges igen, og distancen i kl. C reguleres tilbage til
Kl. C
0,001 – 0,249
20 point

Distance i 5-kegle
JM forslog at DDBU ændrede distancerne i 5-kegle tour og DM, så det køres efter CEB distancer.
I alle tour bedst af 3 sæt til 60 point på både vinder og taber siden, og uanset deltagerantal.
DM bedst af 5 sæt til 60 point
Vedtaget

Dispensation til at spille på hold for anden klub
Klubberne har mulighed for at mikse hold i kvindedivision og ungdomshold fra flere klubber,
disse hold skal godkendes af turneringsledelsen inden sæsonstart
For hold i samtlige discipliner gælder følgende:
Det er muligt at spille på hold for anden klub end ens egen, og individuel for egen klub, dog
kan en spiller med dispensation ikke spille på hold for 2 forskellige klubber i samme
disciplin
Der kan max være to spillere med dispensation på et hold, og ved dispensation til anden klub,
opkræves gældende licensgebyr. –
Licens skal søges sammen med holdtilmeldingen og godkendes af sekretariatet.
Vedtaget
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DDBU´s tu-reglement § 12 stk. 18 H
H.

Regionsserier.
a. Serie 1 (fast distance) – tilmeldes med snitsum
b. Serie 2 (fast distance) – tilmeldes med max snitsum ca. 40,00
(såfremt der er 5 spillere på holdet er det de 4 bedste spilleres snit lagt sammen der
danner snitsummen)
Ved brug af reserve må holdsummen højst overskrides med 20%.
Benyttes der reserver så holdsummen overskrider det tilmeldte holdsum mere end 4
gange i grundspillet kan holdet ikke deltage i RF og LF
Ved deltagelse i RF og LF må holdsummen ikke overskride det tilmeldte holdsum

Vedtaget

Fra sidste tu-møde:
Forslag til turneringsudvalget
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.
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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.
Med sportslig hilsen
Erling Lysdal Hansen
Fredericia Billard Klub

Svar fra Fredericia
Fredericia har ikke afstemt ordlyden af forslaget med andre klubber.
I forbindelsen med den afviklede finale var de deltagende spillere enige om, at det var en
uhensigtsmæssig måde at afvikle finalen på.

TU-udvalget besluttede at forsætte en sæson mere med den afviklingsform som ABK 31
indsendte sidste sæson med flere klubbers accept.
16-mandsfinaler over 2 dage har vi tidligere kørt med, hvor spillerne var utilfreds med 4-mands
puljer.

Taulov/Skærbæk BK
Jeg har læst referat fra seneste TU udvalgsmøde, og jeg er ikke stødt på en dialog omhandlende
ikke afviklet turneringskampe i 3 Div kegler. Jeg har tidligere skrevet til både unionen og
turneringslederen omkring en kamp i 3 Div pulje 3 vest, Vejen-Juelsminde, som skulle være
afviklet den 4/11-2018. Dette skete først omkring den 24/2-2019 altså imellem den 3 og 2 sidste
spillerunde, som er imod gældende turneringsregler. Dette ville I tage op på førstkommende TU
møde, men jeg kan ikke finde det omtalt/drøftet i referatet.
Kan klubberne bare omgås reglerne som man vil ?
§12 stk. 9B

To hold kan, for så vidt der er enighed herom, afvikle en kamp på en anden dato, end
turneringsplanen foreskriver, ALLE udsatte kampe skal være afviklet inden 2. sidste spillerunde
Er der tale om hold fra samme klub skal disse kampe være afviklet inden næste runde.
Hvis kampen ikke er afviklet indenfor tidsfristen taber hjemmebanen, som den ansvarlige
for at kampen afvikles inden for DDBU´s fastsatte tidsplan..
DDBU kan dispensere herfra.
Elitedivisionskampe spilles lørdag kl. 13.00 og søndag kl. 10.00, ændring af spilletidspunkt
aftales imellem de enkelte hold og efterfølgende godkendes af den turneringsansvarlige.
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Fra Marstal Billard Klub
Vedr. kampe som Marstal spillere gerne vil deltage i.
1:

Seniorcupper udskrives med mødetid kl. 09:00.
Om lørdagen har vi mulighed for at stå op kl. 04:30 for tage en færge kl. 05:35 så vi
kan nå
f.eks. Nyborg kl. 07:30 for at spise morgenmad kl. 09:00 og spille kl. 09:30.
Spørgsmål: ER DET RIMELIGT?
Næste færge sejler kl. 08:35 som medfører ankomst Nyborg kl. 10:30.
Spørgsmål: MÅ MARSTAL SÅ IKKE DELTAGE I CUPPER? (Ihukommende
Nyborgs klage!)
I skriver som kommentar til Nyborgs klage følgende:
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.
Understregningen er min!
I cup nr. 5 i Svendborg som godtog vores sene ankomsttid var der en Nyborgspiller
der
nægtede at spille ved et andet bord i sidste kamp så alle kunne være færdige 1 time
før.
Der var blot andre listeførere end puljens egne. De kom fra 2 færdigspillede 3mandsuljer.
Spørgsmål: ER DET RIMELIGT?

2:

I holdkampe som udskrives på tidspunkter som Marstal hold vil have meget svært
ved at overholde. Her har Marstal tidligere udarbejde forslag til tidspunkter som er
mulige for os
at overholde, fremsendt dem til de øvrige klubber og fået accept.
Spørgsmål: VIL TURNERINGSUDVALGET ANFÆGTE DET?
Jvfr. Ovennævnte TU udtalelse.

Overordnet spørgsmål:
Når en klub under DDBU har problemer med at overholde mødetider p.g.a. færgetider er de så
udelukket fra visse turneringer?
JM inhabil
DDBU´s tu-udvalg besluttede at fastholde afgørelsen fra sidste TU-møde.
Der er mange hold/klubber der har lang vej til en turnering og kan nå frem til tiden, kan f.eks.
nævne spillere fra Lolland-Falster/Sydsjælland skal til Nordjylland, eller Bornholm skal over
til fastlandet.
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DM kegler herre og damer 2025
Hjørring har søgt arrangementet da de har 25 års jubilæum, og TU-udvalget har besluttet at
tildele Hjørring arrangementet
Ørbæk Billard Klub
DDBU´s tu-udvalg har modtaget en længere skrivelse omkring en uheldig oplevelse Ørbæk´s
oldboyshold havde ved en turneringskamp i Vissenbjerg BK, hvor Ørbæk valgte at forlade
spillestedet, og dermed tabte kampen 8-0
TU-udvalget er helt enige med Ørbæk, men som reglerne er nu, skal protesten nedlægges i det
øjeblik situationen opstår, og dermed kunne vi ikke ændre på resultatet. - TU-udvalget vil tage
kontakt til Vissenbjerg og be´ klubben tage hånd om deres medlemmers opførsel under
turneringskampe. Derudover blev det besluttet at tilføje en ændring i § 5
§ 5 PROTESTER
1.
Et hold eller en spiller skal gennem sin klub´s bestyrelse nedlægge protest såfremt man
mener, at gældende reglement er overtrådt. Protest nedlægges ved, at man straks ved
begivenhedens indtræden eller straks efter, at man er blevet bekendt med begivenheden
orienterer de involverede parter (f. eks. dommer/modspiller/arrangerende klub)
Kampen spilles til ende under protest (og under skærpede omstændigheder kan det
forurettede hold forlade spillestedet og DDBU´s turneringsudvalg behandler
protesten), dette påføres spilleskemaet, der herefter underskrives af begge parter.
Spilleskemaet og en skriftlig beskrivelse af hændelsesforløbet skal være DDBU i hænde
senest 1. hverdag efter hændelsen. Samtidig fremsendes en kopi af sagens akter til klubben,
der protesteres imod.

Hanne Rasmussen
Referent
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