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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2015 I BRISTOL

Deltagere:
Jan Mortensen – TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM)
Sv. Aage Hansen (SVH)
Peter Lund (PL)
Karsten Jørgensen (KJ) - afbud
Hanne Rasmussen (HR)

Tilmelding til turneringer 2015-16
Hold – 1. juli 2015
Individuel – 15. august og 1. december 2015
Juniorer – 1. april 2016
Datoplan 2015-16
Datoplanen bliver lagt på nettet i en exel fil, og dermed kan klubberne skjule de linier de ikke har
brug for, og planen bliver mere overskuelig ude i klubberne
3-mands puljer
Som noget nyt vil vi prøve at lave så mange 3-mands puljer som muligt, - det betyder at der i
første runde skal være x-antal oversiddere. – Det skulle gerne spare klubberne for besvær med at
finde dommere.
Distance for oprykningsspil i 3-bande carambole
Da kampen mellem de to 1. divisionshold også betragtes som Landsfinalen spilles denne kamp til
elitediv. distance, - dette skal præciseres på turneringsplanen
Kampe på Bornholm
Starttidspunkt for kampe på Bornholm med udefrakommende spillere fastsættes til kl. 11.00
Spørgsmål fra Klaus Skjærlund, Horsens BK
1. Kan alle individuelle mesterskaber samles til afvikling over torsdag-søndag ?
2. Er der fastlagt spillested ?
3. Måtte DDBU være interesseret i at se på forhold i Horsens ?
Svar fra TU-udvalget: - I øjeblikket har vi ikke mulighed for at arrangerer et samlet DM, idet vi
har ansøgere til DMerne de næste 3 år.
Turneringssekretariat Region Øst
Turneringssekretariat Region Vest
Udviklingskonsulent

Tlf.: +4543262083
Tlf.: +4597182929
Tlf.:+4524250633

kj@ddbu.dk
hanne@ddbu.dk
nuchel@ddbu.dk

Antal deltager til Landsfinaler
Nr 1 og 2 fra regionsfinalen går videre til Landsfinalen
Ved LF for hold hvor der ikke afvikles RF og der ikke er lige antal puljer øst/vest f.eks. 2. div.
3-bande er det KUN puljevinderne der går videre til LF
Tildeling af stævner pr. d.d.
DM keglebillard herre og kvinder – Viborg BC
DM 5-kelge – Ikast BK
RF kegler elite region vest – Aars BK
Afvikling af regions- og landsfinaler
Alt for mange har været utilfredse med den nuværende afvikling 1-4/2-3/taber 1- Taber 2/Vinder
1 – Vinder 2, - så der var enighed om at gå tilbage til den tidligere afviklingsform alle mod alle
Tilføjelse på DM planer
Afbud udløser en bøde (se bøderegulativ)
Distance til ladiescup
Der var enighed om at ændre min. distancen til 80 point
Seniorcup afvikling i Vest
Det blev konstateret, at kun èn enkelt klub var utilfreds med den nye afviklingsform, - og på
baggrund heraf fortsætter vi af seniorcup afviklingen som den har kørt i indeværende sæson.
Tilføjelse til Tenax og JBM-Cup
I Tenax og JBM kan der KUN deltages hvis den tilmeldte spiller har et registreret årssnit opnået i
turneringer udskrevet af DDBU
Tour i 3-bande og 5-kegle
3-bande carambole:
Kvalifikation til DM 3-bande Carambole
Placering nr. 1 – 16 på Tour ranglisten er videre til DM finalen. Der er ikke noget krav om
deltagelse i x-antal afdelinger for at komme med til DM finalen, - placering på ranglisten er udfra
samtlige tours.
5-kegle: - En rullende rangliste hvor DM resultater tælles med (alle tours er gældende), - de 4
bedst placerede på ranglisten bliver seedet.
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Forslag fra Vordingborg Billard Klub
Klassisk – afsæt 2 datoer (semi og finale)
Forslag til ændring af turneringsreglementets §11, 17 H
Motivation for forslaget
Den nuværende regel giver ikke en sportslig afvikling af turneringerne i serie 1 og serie 2 hvis en
eller flere spillere skifter klub i en sæson samt hvis der kommer nye spillere ind i klubber i
sæsonens løb.
Hvis der kommer topspillere ind vil disse ”skubbe” andre spillere nedad i systemet. På grund af
den nuværende regel om snitsum kan det have den uheldige effekt at de ”skubbede” spillere i
princippet bliver låst fra at spille i DDBU’s holdturnering resten af sæsonen, hvis der ikke er plads
inden for den tilmeldte snitsum plus 20%. Hvis der er plads inden for snitsummen + 20% vil det
imidlertid betyde, at andre spillere skubbes nedad i systemet, og nogle således ikke kommer til at
spille, hvis klubben ikke har tilstrækkeligt med tilmeldte hold.
Vi ved, at vores medlemmer, som melder sig til holdturneringer gør det for at komme til at spille
på hold – og ikke risikere at der ikke er plads til dem. Det kan hverken vi som klubber eller
DDBU eller DIF have en interesse i, idet effekten vil blive flugt af spillere fra klubberne. Og det
er i klubberne, at spillerne bedst gør brug af deres evner – og ikke i diverse ”værtshusturneringer”.
Hvis vi med den nugældende regel om snitsum skal kunne fastholde såvel nye som eksisterende
spillere, har vi kun én mulighed: at tilmelde en større snitsum end vi muligvis reelt stiller med.
Derfor er der brug for at kunne dispensere fra reglen, hvilket vi vil foreslå sker efter nogle regler,
som tager højde for til- og afgange af spilleberettigede spillere i klubberne.
Derfor har vi følgende forslag til ændring af den gældende regel:
H. Regionsserier.
a. Serie 1 og 2 (fast distance) – tilmeldes med snitsum (såfremt der er 5 spillere på
holdet er det de 4 bedste spilleres snit lagt sammen der danne snitsummen) – ved
brug af reserve må holdsummen højst overskrides med 20%, - gælder ikke klubbens
1. hold
b. serie 3 (handicapdistancer)

4

Forslag til ny regel gældende fra sæsonen 2015/16:
H. Regionsserier
a. Serie 1 og 2 (fast distance) tilmeldes med snitsum. Hvert hold tilmeldes med 4 spillere jf.
pkt. b og summen af deres årssnit udgør holdsummen.
b. Ved beregningen af holdsummen skal alle klubbens spilleberettigede spillere rangeres
efter årssnit i faldende orden, således at alle klubbens hold medtages med 4 spillere pr.
hold.
c. Ved brug af reserve må den af DDBU registrerede holdsum højst overskrides med 20%.
d. Hvis klubben har haft til- eller afgang af spilleberettigede spillere:
I. fra tilmeldingsfristens udløb til første runde i første halvdel af turneringen, kan
klubben senest 1 uge før første spillerunde indberette endelig holdsum baseret på
ændringerne beregnet efter pkt. b,
II. i løbet af første halvdel af turneringen, kan klubben 1 uge inden en spillerunde
indberette tilrettet holdsum baseret på ændringerne beregnet efter pkt. b,
III. efter færdiggørelse af første halvdel af turneringen og inden starten på 2. halvdel,
kan klubben vælge at genberegne holdsummen efter princippet i pkt. b.
Genberegnet holdsum skal indberettes 1 uge inden påbegyndelsen af 2. halvdel af
turneringen for at være gældende.
IV. I løbet af anden halvdel af turneringen, kan klubben 1 uge inden en spillerunde
indberette tilrettet holdsum baseret på ændringerne beregnet efter pkt. b.
V. Alle ændringer jf. pkt. d skal indberettes til koordinatoren for hhv. Region Øst og
Region Vest.
VI.
e. Serie 3 (handicapdistancer)

TU-udvalgets svar: - I tilfælde af tilgang af nye spillere til klubben har turneringsudvalget mulighed for
at dispenserer fra tu-reglementet.
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Forslag fra Sydfyns Billard Klub
Baggrund
Klubberne er påvirket af, at hovedparten af deltagerne er ældre mennesker, som ikke ønsker at
spille seriekampe om aftenen. Dette resulterer i at behovet for afløsere til kampene er stigende.
På nuværende tidspunkt er det kun tilladt at spille 14 kampe. Dette er problematisk hvis man
ønsker at hjælpe til på et serie 1 hold, da man efterfølgende er tvunget til at sidde en kamp over på
det serie 2 hold man normalt spiller på.
Forslag
Jeg foreslår derfor, at man kan få 3 “fripas” som afløser på et højere rangerende hold. Disse
kampe tæller derfor ikke med i de 14 kampe. Er man derimod afløser på et lavere rangerende hold
tæller dette med i de 14 kampe.
Spillerne skal tilmeldes et hold, som klubberne skal hjælpe med at sammensætte ved hjælp af
spillernes ønsker, niveau og gældende regler.
Fordele
Fordelene ved dette forslag er, at det giver deltagerne mulighed for at prøve kræfter med nogle
spillere som er bedre end dem selv, samt mulighed for at opnå sparring og forbedre deres spil
Forslaget blev afvist – en spiller fra et lavere rangerende hold kan nemt have mere i snit og
dermed forstærke højere rangerende hold. – Og generelt har det ikke været noget problem
Forslag fra Tonny Carlsen og eliteudvalget
Mere fleksibilitet i holdsammensætninger:
Inspireret af principperne der hersker i hollandsk og belgisk billard har Tonny Carlsen for nogle år
siden formuleret dette forslag. Eliteudvalget vil gerne, sammen med Tonny, fremsætte det igen,
da vi synes det giver god mening:
Alle licens-spillere inddeles, i forhold til holdsammensætning, i kategorierne A1 - A2 - B1 - B2 og så videre. Hvis et hold råder over f.eks. 2 spillere i kategori B1 kan klubben selv vælge hvem
af de to man vil placere højest på holdet. Det er kun spillere inden for samme kategori der på
denne måde kan vælge/bytte plads. Rækkefølgen på et hold gælder for en fuld runde ad gangen,
altså ved dobbelt-runde gældende en halv sæson, ved triple-runde gældende for en tredjedel
sæson.
Det er vores opfattelse at denne, mere fleksible, tilgang til holdesammensætningerne vil give mere
dynamik i form af intern konkurrence 2-3 spillere imellem, samt at hvis en spiller har spillet skidt
og er i en dårlig periode, kan vedkommende måske have brug for i en periode at rykke en plads el.
evt. 2 ned for succes oplevelse. Tillige skal det også være muligt hvis en spiller udvikler sig
hurtigt, at rykke op og dermed have større udfordringer. Endelig vil klubberne have et værktøj til
at agere mere taktisk end tilfældet er i øjeblikket.
I sagens natur skal en ændring af denne karakter påvirke både Elierækker og de sekundære
rækker, og derfor vil den blive forelagt turneringsudvalget til yderligere vurdering.
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Kategorierne kunne laves som følger:

A1 - 1.350 - "the sky is the limit"
A2 - 1.200 - 1.350
B1 - 1.050 - 1.199
B2 - 0.950 - 1.049
C1 - 0.850 - 0.949
C2 - 0.750 - 0.849
D1 - 0.650 - 0.749
D2 - 0.550 - 0.649
E1 - 0.450 - 0.549
E2 - 0.350 - 0.449

TU-udvalgets svar: - Pt kan vores turneringsprogram ikke tackle forslaget, så det tages op igen når vi
får undersøgt hvad det programmeringsmæssigt kræver.

Forslag fra Henning Rasmussen, Nykøbing F.
3 Bande Carambole, runde 2 = 1/4 finale, eller ½ finale.
Til 20 point.
Her spiller de uafgjort 20 - 20, så skal kampen afgøres,
men hvordan ?
Jeg mener : omkamp til 20 %, hvis stadig uafgjort,
omkamp til samme 20 %, hvis stadig uafgjort,
så triller man om nærmest bundbanden.
------------------------------------------------------------------------Kegler, ligesom i 3 bande Carambole
Ved 600 - 600, her er der omkamp til 120 point = 20 %
osv.
TU-udvalgets svar - Der skal spilles til 1/5 distance indtil en vinder er fundet

Næste TU-møde
Fredag den 4. september 2015 i Odense

Hanne Rasmussen
Referent
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