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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE  06. APRIL 2017 I ASAA 

 

Et kort tu-møde i forbindelse med nogle beslutninger omkring elite relaterede forslag. 

 

Deltagere: 

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

Sv. Aage Hansen (SVH) 

Jan Bemmann (JB) 

Hanne Rasmussen (HR) 

 

 

 
Forslag fra Michael Sølberg og Næstved Billard Klub 

 

Dette forslag er lavet af Michael Sølberg, og sendt ind på vegne af Næstved BK. 

 

I jeres indbydelse til 5-kegle-Tours står der at DM tildeles klubber med min. 4 borde. 

Hvis ikke en klub med 4 borde har ansøgt DM, kan finalen tildeles en klub med 2 

borde og der spilles dobbelt K.O. 

 

Dette vil vi gerne opfordre jer til at ændre, således at klubber med kun 2 borde kan 

komme i betragtning på lige fod, med klubber som har 4 borde. 

Og vi kan stadig afvikle DM som altid gjort med 4 puljer a/4 og derefter K.O. 

Se forslag længere nede. 

 

Argumentet for ændringsforslaget er flg : 

 

# Vi skal have udbredt 5-kegler – således at klubber med ”kun” 2 borde også skal 

kunne søge arrangementet, på lige fod med klubber som har 4 borde. 

 

# Vi er meget sårbare mht klubber med 4 borde, hvis de en dag springer fra. Vi har 

kun 7-8 klubber i Danmark som har min. 4 borde, hvoraf reelt set måske kun 2-3 

klubber er interesseret i at afholde arrangementet. 

 

# DM kan afvikles på samme måde år efter år. 

 

# DM i keglebillard herrer – DM i keglebillard kvinder – DM i 3-bande carambole 

herrer afvikles på denne måde..!!! 

 

# Vi ved alle hvor svært det er at finde dommere til de store arrangementer, med dette 

forslag skal arrangerende klub kun stille dommere til finaledagen (søndag) Alle 

spillere får 2 runders pause uden dommertjans, inden de selv skal spille igen. 
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# Alle spillere får hvile imellem kampene, og mad kan fortæres i ro og mag. 

 

# Såfremt det er en klub med 4 borde, kan der selvfølgeligt stadig spilles over 2 

dage. 

 

# Stor sandsynlighed for at DM igen kan fordeles ligeligt mellem vest/øst. 

 

# Mange klubber vil kunne søge arrangementet, og dermed større fleksibilitet. 

Forslag til afvikling 

 

FREDAG: 

 

10.00-12.00 Opvarmning. 

12.00-12.15 Åbning af stævnet. 

12.30 kamp 1 + 2 i pulje 1. (dommere: de 4 spillere i pulje 4) 

14.00 kamp 1 + 2 i pulje 2. (dommere: de 4 spillere i pulje 1) 

15.30 kamp 1 + 2 i pulje 3. (dommere: de 4 spillere i pulje 2) 

17.00 kamp 1 + 2 i pulje 4. (dommere: de 4 spillere i pulje 3) 

19.30 BANKET 

 

LØRDAG: 

 

09.00 kamp 3 + 4 i pulje 1. (dommere: de 4 spillere i pulje 4) 

10.30 kamp 3 + 4 i pulje 2. (dommere: de 4 spillere i pulje 1) 

12.00 kamp 3 + 4 i pulje 3. (dommere: de 4 spillere i pulje 2) 

13.30 kamp 3 + 4 i pulje 4. (dommere: de 4 spillere i pulje 3) 

15.00 kamp 5 + 6 i pulje 1. (dommere: de 4 spillere i pulje 4) 

16.30 kamp 5 + 6 i pulje 2. (dommere: de 4 spillere i pulje 1) 

18.00 kamp 5 + 6 i pulje 3. (dommere: de 4 spillere i pulje 2) 

19.30 kamp 5 + 6 i pulje 4. (dommere: de 4 spillere i pulje 3) 

 

SØNDAG: 

 

09.00 Kvartfinale 1-8 og 2-7 (arrangerende klub stiller med dommere) 

11.00 Kvartfinale 3-6 og 4-5 (arrangerende klub stiller med dommere) 

13.00 Semifinaler (arrangerende klub stiller med dommere) 

15.00 Finale (arrangerende klub stiller med dommere) 

17.00 Præmieoverrækkelse 

 
Forslaget blev vedtaget, dog med en revideret tidsplan. 
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Referat fra DDBU eliteudvalgsmøde med kegle elite og 1. div. klubber den 18. marts 2017 

 

 

Deltagende klubber: Greve, Gilleleje, Korsør, Sorana, Asaa, Aars, Odense, Fluen og BK Frem. 

DDBU: Jan Mortensen, Kent Erichsen, Jan Bemmann og Hanne Rasmussen 

 

Mødet er ikke beslutningsdygtigt, kun retningsgivende overfor DDBU´s elite- og 

turneringsudvalg 

 

Dagsorden: Søgaard-Liga keglebillard fremover 

 Afvikling af DM keglebillard herrer 

 Tours i keglebillard 

 

Stemningen var til følgende: 

 

Fortsat 12 hold (enstemmig pånær tilsendte forslag fra Spjald). 

 

Ok med 2 hold fra samme klub, hvor man dog kan melde fra pga økonomi, hvilket så skal ske 

inden sæsonen som muliggør oprykning (7 klubber for og 2 imod dette) 

Jan Bemmann undersøger lovligheden med 2 hold fra samme klub hos DIF 

 

Nedrykningsspil med de sidste 4 hold i Elitedivisionen, hvor man spiller præcis som slutspil. 1,5 / 

1 / 0,5 / 0 point overføres fra grundspillet til hhv hold nr 9/10/11/12. De 2 dårligste rykker ud. 

(Alle fremmødte klubber synes det er en god ide) 

Vedtaget 

 

DM individuelt spilles i ulige weekender, og ikke som nu i lige. Dvs. at melder man sig i DM og 

spiller elitediv, så er der 2 uger mellem kampe hele sæsonen. Første runde afvikles i starten af 

December. Sidste runde i elitediv vil derfor være 2 uger senere end idag. (Alle fremmødte var 

tilhængere af dette, hvis det "kun" betød en 2 ugers forlængelse af sæsonen for Elitedivisionen) 

DM indiv. fastholdes i lige uger. Dato for en tour vedtages senere. Regionsfinaler i elite kegler 

forbliver i marts måned, da det betragtes som optakt til DM 

 

Sidst så var stemningen til at vi går tilbage til den gamle seedning af DM individuelt. Dvs top 16 

er seedet til semifinalerne, og top 8 har hjemmebane. 

Vedtaget at vi går tilbage til den tidligere afvikling, hvor top 16 seedes direkte til semifinalen. 

 

Vi vender alle ovenstående forslag, og tjekker det med 2 hold i DIF. Så kommer der noget 

officielt fra Turneringsudvalget inden den kommende sæson, så alle ved hvordan vilkårene er når 

man tilmelder sig. Så lige nu er overstående tilkendegivelser fra klubberne, og ikke officielle 

ændringer (endnu). 

 

** 

 

Forslag fra Paul Alring 

Er jeg måske den eneste der syntes at maks. antal kampe på 14 burde justeres! Kan nævne at jeg 

spillede i serie 1 for nogle sæsonen siden, hvor det måske ikke har den store betydning, men det 

samme kunne ske i divisionerne. Vi var i starten 7 hold og allerede der har vi 2 kampe, hvor alle 4 

spillere kan fungere som forstærkere på holdet lige under. Der var så ydermere et hold der meldte 

fra, så nu havde 4 spillere hver 4 kampe i baghånden. 
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Gilleleje – Friheden spillede forleden topopgør i 2. division øst. En kamp om oprykning til 1. 

division. Gilleje med 2 forstærkninger fra 1. divisionsholdet, hvor alle spillere har 2 kampe at gøre 

godt med, fordi man i 1. division kun er 7 hold. Er dette rimeligt… Var det ikke mere rimeligt, at 

er man stamspiller på et hold, så må man maks. have det antal kampe, som holdet har i denne 

pulje.  

Jeg ved godt at mange på grund af ferie har siddet 1 kamp over og alligevel ville kunne rykke ned 

og spille en reserve-kamp. 

Er det ikke noget man bør kigge lidt på. I ”gamle dage” var der også en regel der hed noget i stil 

med, at man ikke måtte forstærke et hold i de sidste 4 kampe.  

 

Med venlig hilsen Paul Alring 

PS. Kunne godt tænke mig at høre hele bestyrelsens mening om dette og ikke kun 

turneringsudvalgets. 

 

TU-udvalg har endnu ikke hørt DDBU´s bestyrelses mening om forslaget (dog undtagen fra 

Jakob Lyng, se nedenstående) 

 

Forslag fra Jakob Lyng til Poul Alring´s skrivelse 

 

Jeg har virkelig svært ved at sætte mig ind i dette spørgsmål, da det er meget teoretisk for mig.  

Jeg har aldrig været tilhænger af reglerne om max. antal kampe i løbet af en sæson, for det vil der 

altid være mulighed for at være kreativ omkring. 

 

Jeg synes man skulle lave nogle regler der minder om dem man har i bordtennis, som har følgende 

regler: 

§ 10a. Udskiftning af spillere mellem klubbens hold  

Stk. 1:  

a) Når en spiller har spillet mere end halvdelen af et holds kampe på et eller flere højere 

rangerende hold, kan spilleren ikke efterfølgende rykkes ned på et lavere rangerende DT-hold. 

Særligt i Elitedivisionen for Herrer gælder dette for mere halvdelen af holdkampene afviklet i 

grundspillet.  

b) I slutspil, nedrykningsspil og kvalifikationskampe for senior samt slutspil for ungdom kan kun 

benyttes spillere, som forinden har spillet mindst det antal holdkampe, som svarer til en tredjedel 

af de kampe, som det pågældende hold har spillet. Disse holdkampe skal være spillet for det 

pågældende hold eller på lavere rangerende hold i samme aldersklasse i indeværende sæson. 

Denne regel gælder dog ikke for kvalifikationsturneringen til 1. division for damer.   

c) Særligt for deltagelse i dameslutspil kan kun benyttes spillere, som forinden i damerækkerne 

har spillet mindst det antal holdkampe, som svarer til en tredjedel af holdkampene i 

damerækkerne.  

 

Stk. 3: Spillere i Drengedivisionen kan benyttes som reserve i Juniordivisionen i henhold til § 

10b. Spilleren vil efter 3. kamp være låst på juniorholdet, og kan ikke efterfølgende spille på 

holdet i Drengedivisionen.  

 

Stk. 4: Spillere, der deltager i en af de sidste fire holdkampe på et hold i sæsonen, kan ikke 

efterfølgende spille for et lavere rangeret hold (reserver som er brugt i henhold til § 10b er dog 

undtaget).  

 

Stk. 5: • Ved udskiftning mellem klubbens hold må en spiller kun rykkes et hold ned.  
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Den nedrykkede spiller må først benyttes på det lavere hold, når det hold, spilleren rykkes ned fra, 

har spillet uden ham.  

Spiller det hold, som spilleren skal rykkes ned på også uden ham, kan han efterfølgende rykke 

yderligere et hold ned. 

 • Ingen spiller kan i samme sæson rykke mere end i alt to hold ned.  

 

Stk. 6: • I et holds første holdkamp i en ny sæson må ikke benyttes spillere, der allerede har spillet 

på andre hold. Spillere, der må spille i to kategorier, må dog gerne benyttes i begge holds første 

holdkampe.  

• Hvis et hold mangler en spiller, skal den manglende spiller placeres som følger:  

o Elitedivision samt 1. division for Herrer: Pladserne A4/B4 skal ikke benyttes.  

o Elitedivision for Damer: Pladserne A3/B3 skal ikke benyttes.  

o Svensk system: Pladserne A4/B4 samt Double 2 skal ikke benyttes  

o Tre-personers hold: A3/B3 skal ikke benyttes.  

 

§ 10b. Reserveregel  

Stk. 1: En spiller kan kun benyttes som reserve for en spiller, der i forvejen har spillet på det hold, 

hvorpå reserven anvendes.  

Stk. 2: Som reserve på et hold kan klubben benytte: 1. en spiller fra et af klubbens lavere 

rangerende hold eller 2. en spiller, der ikke i forvejen har spillet på hold i den pågældende sæson 

eller 3. en nedrykket spiller (§10a, stk. 5), der ikke efterfølgende har spillet på lavere rangerende 

hold. Spilleren efter punkt 1 kan rykkes tilbage på sit ordinære hold straks, dog tidligst dagen 

efter, at vedkommende har spillet som reserve på det højere rangerende hold.  

 

Spilleren efter punkt 2 og 3 kan benyttes på et lavere rangerende hold straks, dog tidligst dagen 

efter, at vedkommende har spillet som reserve på det højere rangerende hold. Den erstattede 

spiller må ikke benyttes på lavere rangerende hold, og det skal altid anføres i det elektroniske 

holdskema på klubportalen, når en spiller har været benyttet som reserve. Det skal ligeledes 

fremgå, hvem reserven erstatter  

 

Stk. 3: I løbet af en sæson kan en spiller kun fungere som reserve i to holdkampe. Særligt for 

spillere i ungdoms-DT gælder, at en spiller kan fungere som reserve i to holdkampe i både senior-

DT og ungdoms-DT.  

 

 

 

 

 

Hanne Rasmussen 

referent 


