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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 16. MAJ 2020  

 

Deltagere: 

Jan Mortensen – TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) 

Sv. Aage Hansen (SVH)  

Peter Lund (PL)  

 

Hanne Rasmussen (HR) 

 

Indlæggene fra klubberne er ikke redigeret af DDBU 
 

 

Gennemgang af datoplan for sæson 2020-21 

Datoplanerne region øst og vest blev gennemgået og revideret, så den er klar til udsendelse. 

 

 

Foreløbig division puljeinddeling øst/vest 

Foreløbig puljeinddelinger for 1. og 2. division blev gennemgået, - der er et par klubber der er 

nødsaget til at trække deres hold i 2. div. vest, ellers ser det pt godt ud. Vi håber selvfølgelig ikke 

der kommer flere trækninger af hold i divisionerne. 

Puljeinddelingen i 3-bande er ikke helt på plads, afventer op-nedryknings kampene. 

Forslag fra DDBU´s eliteudvalg 

 

Seedning i forbindelse med kvartfinalerne til DM 3-bande 

DM i 3-bande afvikles som 4 x 4 mands puljer, som er seedet ifølge tour ranglistens opnåede 

point. 

Puljerne afvikles alle imod alle, og de 2 bedste fra hver pulje avancerer til kvartfinalerne. 

De 4 spillere, som har været bedst i puljen seedes nr 1-4. 

De 4 spillere, som har været næstbedst i puljen seedes nr 5-8. 

Denne seedning mellem de 4 spillere sker vha. snit for puljens 3 kampe uanset antal opnåede 

matchpoint. 

  

Ændring: 

Det foreslås, at spillerens opnåede matchpoint tæller før totalsnit for puljen i den videre seedning 

til kvartfinalerne. 

Dette vil harmonere med UMB’s afvikling af World Cups og VM. 

Denne ændring gælder udelukkende 3-bande DM. 
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TU-udvalget var enige om at forslaget vedtages  

§9,1 stk. D 

Seedning foretages efter følgende retningslinier:   

 

E.  Første runde: Årsgennemsnit.   

  

  Discipliner spillet til distance videre seedning. 

 

      I efterfølgende runder foretages seedning på grundlag af resultatet i den foregående runde 

efter følgende retningslinjer: 

          1.  Placering i puljen uanset matchpoints. 

          2.  Højeste totalgennemsnit.      

          3.  Totalscore divideret med antal kampe i runden. 

          4.  Højeste serie(r). 

  

 Videreseedning i en færdigafviklet pulje ved DM finalen i 3-bande 

1. Placering 

2. MP 

3. Højeste totalgennemsnit 

4. Højeste serie (r) o.s.v. 

 

 

Forslag fra Hundested BK 

er det ikke muligt for DDBU at langere en hold turnering i fri og 1 bande på sjælland og sende ud 

til alle klubberne så de har en chance for at nå at tilmelde sig til den nye sæson. 

så det ikke bliver udsendt en måned før hvor de fleste spillere allerede er på ferie.... 

 

Vi har i mange år kørt en 2-mands hold turnering i fri carambole, dog har der aldrig været 

hold fra Sjælland der har vist interesseret, Bornholm deltager med 8 hold hvert år, og 

region vest med 20 hold 

Vi starter ikke en ny turnering (1-bande) op på baggrund af én henvendelse. 

Udsendelse af indbydelser sker ultimo maj, og indbydelsen er gældende for alle 

holdturneringer. (excl Tenax Double) 
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§12 stk. 4 

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 må en spiller KUN i alt være registreret i spillerbogen med 14 kampe i hver 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 på sidste TU-møde 

 

§12 stk. 9 Holdturneringerne 

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.  

Afvikles kampen ikke efter disse regler er det den klub der ønsker kampen flyttet der dømmes 

som taber hvis kampen ikke bliver afviklet – (Flytning af kampe skal ske skriftligt) 

DDBU kan dispensere herfra.  

Elitedivisionskampe spilles lørdag kl. 13.00 og søndag kl. 10.00, ændring af 

spilletidspunkt   de enkelte hold og efterfølgende godkendes af den turneringsansvarlige. 

Vedtaget 

 

§ 2 stk. 2 (nyt stk.) – Forslag fra DDBU´s bestyrelse 

Deltagelse i turneringer, der ikke er godkendt i DDBU´s vedtægter §1 stk. 2 nævnte  

Organisationer eller DDBU kan medføre udelukkelse fra deltagelse i nationale 

turneringer i alle discipliner 

Vedtaget 
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Ranglistepoint 5-Kegler (nyt) 
 

     

Elite  Mesterrække 

Plads Point  Plads Point 

1 1300  1 900 

2 1050  2 750 

3 850  3 600 

4 850  4 550 

5 700  5 500 

6 700  6 470 

7 700  7 440 

8 700  8 410 

9 600  9 390 

10 600  10 360 

11 500  11 340 

12 500  12 320 

13 400  13 300 

14 400  14 280 

15 400  15 260 

16 400  16 240 

17 300  17 200 

18 300  18 200 

19 300    

20 300    

21 300    

22 300    

23 300    

24 300    

25 200    

26 200    

27 200    

28 200    

29 200    

30 200    

31 200    

32 200    

33 150    

34 150    

     
 

Hanne Rasmussen 

referent 


