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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 27. FEBRUAR 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)

Turneringsmøde 28. febr. 2015
TU-udvalget og Eliteudvalget havde inviteret alle DDBU klubber til turneringsmøde i Odense den
28. febr. 2015 – KUN 10 klubber var interesseret, så det blev aflyst, da det er andet år det bliver
aflyst var der enighed om ikke at indkalde til mødet igen næste år.
Vi må ud fra interessen konkluderer at klubberne er godt tilfredse med udvalgenes arbejde.

Op-og nedrykningsspil til elitedivisionen i 3-bande carambole
Der var enighed om at i op-og nedrykningsspil i 3-bande spilles der alle mod alle – indsættes i §
11 stk. 17O

§10 stk.
Stk. 1 - For at deltage i en ungdomsturnering, må spilleren ikke være fyldt 19 år den 1. sept.
i den pågældende sæson.
Stk. 5 - For at være oldboys spillere, skal man være fyldt 50 år den 1. sept. i den pågældende
sæson

Klassemesterskab for kvinder
Der er meget få kvinder tilmeldt klassemesterskaberne, TU-udvalget talte om at slå evt. alle
klasserne samme og spille til handicapdistance, så pigerne derved vil få flere kampe. – Der var
både for og imod, så punktet tages op igen på næste TU-møde
Såfremt klassemesterskaberne bibeholdes skal turneringsstarten udsættes til efter årsskiftet, så
pigerne ikke skal spille allerede i september måned.

Turneringssekretariat Region Øst
Turneringssekretariat Region Vest
Udviklingskonsulent

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

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

Distance til seniorcupper
Tilføjes i tu-reglementet snit x 20+50 – min 120 point
Landsfinaler i cupperne
Ladiescup den 9. maj 2015 tildeles BK Fluen
Ungdomcup den 9. maj 2015 tildeles Hvalsø BF
Ansøning til DM keglebillard
Viborg BC og Asaa BK har søgt DM keglebillard 2016 – Viborg har fået tildelt stævnet
DM keglebillard 2017 – ledig
Vejby BK har søgt og fået tildelt DM keglebillard 2018
Ungdomshold
Vi har ganske få ungdomshold, og det er besluttet at der spilles efter aktuel snit pr. d.d.
Arrangør til JBM-cup finaler
Keglebillard afvikles i Hvalsø BF den 16. maj 2015
3-bande carambole afvikles i Bristol-Odense den 18. april 2015
§7 stk. 10
I tilfælde af sygdom midt under en individuel pulje, slettes resultaterne der er opnået mod den
sygdomsramte
(§ bibeholdes med nuværende tekst)
TU-plan til Landsfinaler
Der har ved en fejl været udsendt tu-planer til Landsfinaler med påført årssnit udfor spillerne – det
skal være sidst opnået snit der skal står på planen.
DM klassiske discipliner
TU-udvalget var enige om at går tilbage til tilmelding efter snit, - og talte om at slå DM 1-bande
og Cadre sammen i én weekend samme dato og sted. – Tages op igen på næste TU-møde.
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DM 5-kegle 2-mands hold
Højen BK og Næstved BK vil gerne i samarbejde ansøge om at afholde DM i 5-kegler for 2-mandshold.
Da ingen af klubberne har 4 borde, var vores tanke nedenstående.
Vores tanke var at de 8 hold til "finale-weekenden" inddeles i 2 puljer efter seedning.
Så afvikles der 1 pulje om lørdagen i Højen BK og 1 pulje i Næstved BK.
Højen BK og Næstved BK kommer i hver sin pulje, således at Højen spiller i Højen og Næstved BK spiller
i Næstved - hvis de vel og mærke går videre fra 1. runde.
På ovenstående måde, vil der ikke være nogen ligegyldige kampe, og ingen spillere/klubber vil få pålagt
ekstraordinære udgifter, for at spille "ligegyldige" kampe om søndagen.
Nr. 1+2 fra hver pulje går videre til finalen som spilles dagen efter (søndag) i Næstved BK.
4 hold - alle mod alle.
Højen og Næstved deler tilskuddet til banket, således at der afholdes spisning om lørdagen i Højen og
Næstved.
Næstved BK kan (hvis det ønskes) forhåndsbooke 2-4 dobbeltværelser i Herlufmagle-Hallen, som ligger 2
min. kørsel fra Næstved BK.
Transport fra Højen til Næstved tager ca. 50 min.
Se link : http://www.herlufmagle-hallen.dk/22642735
Argument: Begge klubber vil gerne være med til i samarbejde med DDBU at profilere 5-kegler i "udkantsDanmark" og på den måde få vores sport gjort kendt.
Vi håber i vil behandle vores ansøgning seriøst, og ser frem til et snarligt svar fra DDBU.
På Højen BK og Næstved BK's vegne
Michael Sølberg
Turneringsleder Næstved BK
22 21 54 45

TU-planen er udskrevet 8 hold alle mod alle, og afviklingsformen er ændret fra sidste
sæsons 2 x 4 hold til alle mod alle på baggrund af spillernes ønske.
Såfremt der ikke er andre der ønsker stævnet, kan Næstved/Højen få den og vi må så gå
imod sidste års ønske om alle mod alle.

Seniorcupper i vest
Vi har nu kørt den nye afviklingsform ét år og er nødsaget til at tage en beslutning om det skal
fortsætte eller om vi skal tilbage til den gamle afviklingsform i en revideret udgave.
Tages op på næste TU-møde
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§ 8,1 stk. E, F, J, K
I efterfølgende runder foretages seedning på grundlag af resultatet i den foregående runde efter
følgende retningslinier:
1.
Placering i puljen uanset matchpoints.
2.
Højeste totalgennemsnit.
3.
Totalscore
4.
Højeste serie(r).
Forretningsorden for udsendelse af tu-planer
1) Alle weekendens individuelle kampe skal behandles og næste runde udsendes mandag
(senest tirsdag)
2) Resultater fra cupper skal opdateres på ranglisten senest tirsdag efter arrangementet
3) Medaljer/pokaler sendes samtidig med udsendelse tu-planen
4) Besked om finaletilskud sendes til Jan B. samtidig med udsendelse af tu-planen

Turneringsopdatering fra KJ
1) Behandling af oversidder er klar til brug
2) Slutspil via tu-programmet for hold er næsten på plads
3) Online skema der også kan tackle alle mod alle (helt op til 6-8 mand) arbejdes der på
4) Tildeling af nye brugernavn/password har en deadline 8. marts 2015

Næste TU-møde
Ikke besluttet endnu (men i maj måned hvor datoplanen skal ligge klar)

Hanne Rasmussen
Referent
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