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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 16. AUG. 2016 I ODENSE

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

Forslag fra Taastrup Billard Klub
Først tak for arbejdet med at forsøge at flytte finalen og til alle hold / spillere for (sædvanlig)
forståelse og fleksibilitet.
Da det er mange kampe på én dag er det ikke uvæsentligt, hvordan alle spillere skal igennem
dagens kamp program.
På den allerede foreslåede afviklingsform spiller i 1. runde alle 4 spillere samtidig på 4 borde mod
anviste modstander
(i dette tilfælde hold A mod D)
Hvis vi følger det videre forløb i afviklingen, vil det – uanset udfaldet af de 2 første kampe –
resultere, i at 2 hold
efterfølgende skal spille 2 kampe umiddelbart efter hinanden …… hvilket måske kan være ekstra
trættende for nogen.
Derudover er det jo mere eller mindre tilfældigt, hvilke to hold det går ud over.
Hvis vi i stedet for (ligesom normale kampe i grundspillet) afvikler finalen med 3 runder ’a 2
kampe, vil 1. runde se således ud;
Bord 1 og 2
Først: Hold A’s 3.-4. mand mod hold D’s 3.-4. mand
3.-4. mand
Derefter; Hold A’s 1.-2. mand mod hold D’s 1.2. mand
1.-2. mand
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Bord 3 og 4
Hold B’ s 3.-4. mand mod hold C’s
Hold B’ s 1.-2. mand mod hold C’s
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På tilsvarende vis afvikles som dobbelt kampe runde 2 og 3:
Runde 2
=
Vinder 1 – taber 2
Runde 3
=
Taber 1 – taber 2

Vinder 2 – taber 1
Vinder 1 – vinder 2

Dette indebærer, at samtlige spillere (med 3.4. mand som eksempel) spiller hver anden kamp;
* Spiller en kamp
* Dømmer (sidder ned i en halv kamp)
* Spiller en kamp
* Dømmer (sidde ned i en halv kamp)
….. og samme i 3. dobbeltrunde
Derudover synes jeg personligt, at kampene er mere intense og spændende for spillerne,
når alle holdets 4 mand er samlet omkring 2 borde og således kan ”følge med i ”slagets gang” .
Ovennævnte forslag er hermed videregivet til de ansvarlige for afholdelsen af RF-finalen.

TU-udvalget afviste forslaget, hvis afvikling af holdfinaler skal ændres skal det gælde samtlige
division og serie hold finaler.

BK Højen´s elitedivision hold
Efter aftale med Billardklubben Højens formand Rene L. Andersen (som pt. sidder i et fly på vej
til Tyrkiet) skal vi meddele at BK Højen ser sig nødsaget til at trække sit Elitedivisions Hold i
kegler for næste sæson.
Beslutningen blev truffet på et spillermøde i torsdags i samråd med klubbens bestyrelse. Vi
beklager meget og håber derved at DDBU i god tid har mulighed for at finde en afløser for Højen
til næste sæson.
Taget til efterretning
Forslag fra KBK/BVN v/ Dan Nielsen
Ift. Fri Carambole Elite kunne det så overvejes at lave en for-kvalifikation for de spillere, der pga.
for lavt snit ikke kan tilmelde sig DM elite? Kommer man så over tilmeldingssnitgrænsen kan
man tilmelde sig DM Elite Fri.
Placeringerne ved for-kvalifikationen er samtidig seedning når der skal tilmeldes til DM Elite Fri.
TU-udvalget afviste forslaget, idet der ikke længere er fri tilmelding (TU-referat 27. febr. 2015)
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DM arrangør 2016-17
10.-11. sept. 2016
26.-27. nov. 2016
03.-04. dec. 2016
14.-15. Jan. 2017
18.-19. febr. 2017
11.-12. marts 2017
11.-12. marts 2017
18.-19. marts 2017
25.-26. marts 2017
25.-26. marts 2017
01.-02. april 2017
07.-09. april 2017
03.-05. juni 2017

DM 3-kamp
DM cadre 47/2
DM Biathlon
DM 3-bande herrer
DM 71/2
DM 1-Bande caramole
DM 3-bande kvinder
DM Søgaard-Liga 3-bande
DM 5-kegle
DM Fri carambole
DM Søgaard-Liga keglebillard
DM kegler herrer og kvinder
DM juniorer

Tildelt: KBK/BNV

Tildelt: Vejle BK

Tildelt: Vinder af grundspillet
Tildelt: Ikast BK
Tildelt: Vinder af grundspillet
Tildelt: Asaa BK
Tildelt: Sakskøbing

Der har i nogle tilfælde været problemer med at finde arrangør til de mindre DM finaler, derfor
blev TU-udvalget enige om, at såfremt det ikke vil være muligt at finde en arrangør til en til
disse DM finale vil den blive aflyst.

§ 3. REGISTRERING/SPILLELICENS.
1.
Alle deltagere i DDBU's turneringer skal have en spillerlicens.
2.

Spillerlicens udskrives af DDBU og viser årsgennemsnittet for de discipliner,
vedkommende har spillet foregående sæson (er).

3.

Det er ikke et krav fra DDBU at spille snitkampe for at opnå et gennemsnit i kegler og
carambole, det er klubbens turneringsleder der er ansvarlig for at indrapportere et så korrekt
gennemsnit som muligt.
Spillere der tidligere er registreret i en eller flere discipliner med et gennemsnit, skal ikke
indberette snit.
Turneringsreglement.
Vælger en spiller at indberette snit, kan spilleren ikke opnå mindre gennemsnit, end
gennemsnit beregnet ved hjælp af DDBU’s gennemsnitsliste. Hvis en spiller har over 30,00
i Keglebillard – eller over 0,533 i 3-Bande – eller over 1,27 i 1-Bande – eller over 2,55 i Fri
Carambole, kan gennemsnitslisten ikke anvendes som middel til udregning af manglende
gennemsnit, der indberettes i stedet gennemsnit baseret på turneringslederens ansvarlig
vurdering.

Spillerlicensens anvendelse:
D. Såfremt det ved udregning af årsgennemsnittet konstateres, at der mangler listeførte kampe,
kan DDBU foranledige, at spilleren udelukkes fra alle eksterne turneringer
Denne § slettes
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Tekst på TU-planerne
Da vi har erfaret at nogle klubber ikke benytter hele tilskuddet fra DDBU til bespisning tilføjes
følgende tekst på tu-planerne
DDBU yder xx kr. i bankettilskud, - tilskuddet skal som min. benyttes til bespisning af spillerne.

DM kegler for kvinder
TU-udvalget har vedtaget at der er fri tilmelding til DM kegler kvinder med virkning fra sæson
2016-2017
Deltagelse i 5-kegle kl. M
Alle kan deltage undtaget de 12 bedstplacerede på ranglisten den 1. august i indeværende
sæson.
Indledende runder spilles i puljer der afsluttes med en 4-mands finale.
Ansøgning fra Næstved BK
Næstved BK søger om dispensation til at Jeppe Kjølby kan deltage i RM fri carambole øst samt
DM fri carambole som led i hans udvikling. Han træner sammen med elitegruppen inden for de
klassiske discipliner.
TU-udvalget godkendte ansøgning om deltagelse i RF med ikke en dispensation til DM
Hanne Rasmussen
referent
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