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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE  15. MAJ 2016 I BRISTOL 

 

 

 

Deltagere: 

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

Sv. Aage Hansen (SVH) 

Peter Lund (PL) 

Jan Bemmann (JB) 

Hanne Rasmussen (HR) 

 

 

 

Datoplan for sæson 2016-2017 

Datoplanen blev gennemgået, - turneringskoordinatorerne sender snarest en revideret udgave til 

TU-udvalget til godkendelse 

 

 

§7 stk. 16A 

Såfremt en DDBU eller kredsleder skal deltage i unionsarbejde, kan vedkommende få flyttet 

fastsatte kampe til en ny dato 

Der var enighed om at fjerne stykket fra tu-reglementet. Det er en gammel regel baseret på 

lokalunionernes medlemmer når de blev uddelegeret til DDBU opgaver 

 

Tenax-double 

NYE spillere der ikke har et registreret snit opnået i turneringer udskrevet af DDBU i foregående 

sæson kan deltage med aktuel snit pr. tilmeldingsdagen 

Det markerede er den ændring der blev vedtaget 

 

§ 17. stk. O - Nedrykningsspil 

Nr. 7 og 8 i elitedivisionen 3-bande carambole spiller oprykningskamp mod de 

oprykningsberettigede i 1. division øst og vest det højst rangerede hold får tildelt hjemmebane  

(nr. 7 i elitediv.), såfremt de to 1. divisions hold er de samme hold som skal spille LF og OP 

tæller kampen mellem de to 1. divisions hold som 1. divisions landsfinale,. 

 (Elitediv. distance gælder for alle hold) 

Der spilles alle mod alle – alle 4 spillere på et hold spiller samtidig. 

TU-udvalget vedtog tilføjelsen omkring afvikling af LF i 1. div. 3-bande carambole 
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DM juniorer 

Forslag fra Niels Øland, der blev vedtaget på sidste TU-møde: 

Forslaget blev vedtaget som en prøve, skulle det vise sig der kommer mange deltagere til 

ungdomsrækkerne, må vi gå tilbage til den nuværende afvikling (2 forskellige spilledatoer) 

Regionsfinalerne bibeholdes, så det er LF og DM juniorer der bliver placeret på samme sted og 

spilledag. 

TU-udvalget vedtog at der fremover er fri tilmelding til DM juniorer. Og samtidig blev 

ovennævnte forslag fra sidste møde droppet. 

 

Søgaard-cup finale i 3-bande carambole 

Da der ikke er mange klubber der har 4 carambole borde, er det et stort problem at finde klubber 

der er villig til at tage finalearrangementet. 

 TU-udvalget besluttede derfor at ændre finaledeltagelsen fra 12 deltagere til 8 hvor der spilles 

dobbelt K.O. 

 

 

Gennemgang af hold slutspil i øst: 

TU-udvalget gennemgik alle specialturneringer i øst, og finalerne blev tilrettet som følger: 

Hvis der kun er én pulje vil puljevinderen få et regionsmesterskabs diplom (altså der afvikles 

ikke slutspil mellem de 4 bedstplacerede) 

Der er ingen deltagelse af et hold der er blev nr. 3 i puljen 

Alle specialturneringer spilles ned til en RF bestående af 3 hold 

 

 

Forslag fra Tonny Carlsen, BK Grøndal 

Ved tours: - Der har på sidste tours i Vejle været en diskussion omkring placering ved 

pointlighed. – Forslår derfor: Ved point lighed foreslås bedste placering i stedet for snit.                             

Regelsæt vedr. placering skal præciseres på indbydelsen. 

TU-udvalget vedtog ovennævnte forslag og dette oplyses på indbydelsen for næste sæson´s 3-

bande tours ”ved pointlighed er det den spiller, der har opnået den bedste placering på 

ranglisten der er højst rangerende” 

 

Forslag fra Tonny Carlsen, BK Grøndal 

Som jeg tidligere har nævnt for dig ønsker jeg at bestyrelsen tager flg. Op til ændring af næste 

tour sæson i 3-bande. 

Jeg ønsker at det skal være fem tuneringer, ud af de otte tour afd. der tæller til DM ranglisten.  

Hvorfor ???? jo fordi at det ikke skal være et spørgsmål om økonomi for at evt. og kvalificere sig 

til et DM, det kan være en stor omk. For mange at deltage i alle otte afd. Her tænker jeg specielt 

dem som ligger 10 til 25 på listen. Disse placeringer giver sjældent stor udbytte af præmie 

pengene, men pointene er vigtige til ranglisten for de 16 bedste til DM. Ydermere skal det muligt 

for nogle at fravælge samt prioritere, måske nogle skal til specielle fester, måske nogle bliver 

syge, nogle spiller måske 5-kegler. Sidst men ikke mindst er der mange med delebørn, og mange 

som også har et weekend arbejde. 

 

Et lille eks. Michael min søn har fravalgt tourene i år pga. han arbejder som portør, dermed 

weekend vagter som måske ikke kan ændres, og som systemet er pt ved han at for at have en 

chance for en plads til DM skal han deltage i alle otte. Dette er dog ikke muligt for ham, og derfor 

fravælger han tourene, og tourene er ikke til for at fravælge, men ved at samle point fra de fem 

bedste, vil vi have chance for flere tilmeldte. 
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Endelig ønsker jeg også at gennemsnit i de afholdte tour, ikke tæller i startbog, dette fordi man 

selv dømmer spiller og rengøring af billard borde samt baller, der er mere uro og støj i tour afd. 

Og giver ikke et retvisende billede af en spillers kvaliteter. Snittet skal måske bruges i udlandet og 

dermed er det ikke nødvendigt at bedømme ud fra dårlige vilkår. 

Jeg kommer dog gerne med uddybninger hvis nødvendigt.  

TU-udvalget støtter Tonny Carlsen´s forslag, dog med undtagen at kampe ikke skal i 

spillerbogen, alle turneringer udskrevet af DDBU skal registreres i spillerbogen, - forslaget 

videresendes til DDBU´s eliteudvalg der tager den endelige beslutning. 

  

ABC Tours 

ABC tours status efter de første 2 tours: (pr. 12-04-2016) 

1. tours  Randers 19 tilmeldte  Ringsted 12 tilmeldte 

2. tours: Horsens 17 tilmeldte  BK 2004   4 tilmeldte 

 

Det ser ud til det er blevet godt modtaget i klubberne,- afventer dog en status for samtlige 4 

tours inden TU-udvalget beslutter om turneringen skal fortsætte 

 

DM keglebillard 2016-2017 

Det er vedtaget at DM 2016-17 den 7.-9. april 2017 er tildelt Asaa Billard klub 

 

Forslag fra BK Ans 

Er det muligt at lave en tomands 5-kegle turnering næste år…? 

Jeg tænker vi kan stille 4-5 hold her i klubben…? 

Der oprettes ikke en ny turnering på baggrund af én klub´s tilkendegivelse, men skulle det vise 

sig at der er flere der ønsker sådan en turnering, - tages det op igen i TU-udvalget. 

 

DM 3-bande carambole og 5-kegle 

DDBU kræver 4 borde for at afholde DM 3-bande og 5-kegle, og det er efterhånden et problem, 

idet vi kun har ganske få klubber der har den bordkapacitet. (problemet er nok størst i 5-kegle) 

TU-udvalget vil foreslå at DM i 5-kegle ændres til 4 3-mands puljer eller 16 spillere der spiller  

dobbelt K.O 

Samtidig forslår TU-udvalget at der spilles 8 tours i 5-kegle som er en kvalifikation til DM 

finalen, -  afviklingsform som til DM 3-bande carambole. 

Forslaget sendes videre til behandling i eliteudvalget 

 

 

 

 

 

 

 

5-kegle tours for ”ikke” elite spiller 
DDBU vil i næste sæson udskrive en B-Tour i 5-kegle, hvor alle ”undtagen de 12 bedstplacerede 

på A-Tour ranglisten” kan deltage. – Point halveres i forhold til A-tours point og ranglisten for A- 

og B Tours er fælles for begge tours. 

TU-udvalget er enige om, at B-Touren afvikles som en forsøgsturnering i næste sæson, - hvis 

ikke interessen er der, droppes turneringen igen. 
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DM arrangør 3-bande carambole til sæson 2016-2017 

Idet DM nu er placeret i januar måned, skal arrangørklubben være på plads august/september 

2016 

Udsendes til klubberne inden længe 

 

 

§11 stk. 16 

Videreseedning i handicap slutspil 

A. % score 

B. Mindst indgange 

TU-udvalget vedtog tilføjelsen 

 

 

Indbydelse til hold- og individuelle turneringer sæson 2016-2017 

TU-udvalget skal gennemgå det udleverede udkast og evt. tilføjelser, ændringer m.m. sendes til 

Hanne 

 

 

Hanne Rasmussen 

referent 


