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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE  11. JUNI 2016 (TLF.MØDE) 

 

 

 

Deltagere: 

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

Sv. Aage Hansen (SVH) 

Peter Lund (PL) 

Hanne Rasmussen (HR) 

 

 

Forslag fra KBK/BNV v/ Dan Nielsen 

 

Denne sæson har vist, at der igen er en større interesse for  de klassiske discipliner i DK. Nye 

spillere er kommet til og samtidig er niveauet blevet bedre. 

  

Der er for få turneringer i de klassiske discipliner. Og måske der også skal kigges på placeringen 

ift. kalenderen. Derfor sender jeg dette forslag. Der har været drøftet blandt spillerne. 

  

Datoforslag til DM Klassisk Fri Carambole og Cadre 47/2 
* 5. - 6. november Cadre 47/2 Semifinale 

* 25. - 27. november DM cadre 47/2 Finale 

* Fri Carambole afvikles i februar / marts 2017 

  

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. 

  

Forslag til 2 nye DM Elite discipliner i klassisk: 
* 3 kamp bestående af disciplinerne Fri / Cadre 47/2 / Cadre 71/2 (Afvikling i september 2016 i 

en weekend fredag-søndag afhængig af tilmeldte) 

* Cadre 71/2 (Afvikling januar / februar 2017) 

  

3 kamp distancer: 

Fri:                      100 

Cadre 47/2:          75 

Cadre 71/2:          50 

  

Ift. 1 bande carambole kunne det også overvejes at flytte afviklingen ind i februar / marts. 

Alternativt september / oktober. På den måde kan man også spille om en plads ved EM i 

Brandenburg. 
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Internationale turneringer Klassisk 2016/17 
21. oktober - 23. oktober Cadre 47/2 i Ronchin Euro Grand Prix 

25. - 26. februar 2017 Kvalifikation Classic Teams 

28. april - 7. maj 2017 Brandenburg 

  

TU-udvalget besluttede at afvikle et DM i 3-kamp som en prøveturnering. 

 

 

 

Forslag fra BK Grøndal v/Tage Lauridsen 
 

Efter en prøveperiode med ABC tours er der nu et grundlag at evaluere turneringen på - og evt 

indføre nogle justeringer i turneringens præmisser. 

Efter min opfattelse er der basis for en rigtig god turneringsform fremadrettet, men det også min 

opfattelse at der er plads til forbedringer. Derfor, med udgangspunkt i indbydelsen til den seneste 

tour: 

 

Mine grundlæggende anker efter dette forårs ABC tours er: Pengepræmier - og dermed 

tilmeldingsgebyr - er helt ude af proportioner, og reducerer i udtalt grad C-spillere (og B-spillere i 

den tunge ende) til malkekvæg, der forventes at stille op med finansieringen, indkassere to gange 

prygl og derefter forlade scenen og overlade slutkampene til den gode. Dette afspejles med al 

ønskelig tydelighed i antallet af C- og B-spillere (eller manglen på) der har deltaget i forårets 

Tour-serie. 

For at føje spot til skade er også finale-setup´et forbeholdt de bedste, og der er alt i alt absolut 

INTET incitament for en C-spiller til at stille op, som turneringen er skruet sammen nu. 

Endelig er det helt uforståeligt for mig, at spillere helt frit kan pendle mellem Øst og Vest - en 

uskik jegmener skal udryddes aldeles omgående 

 

Jeg mener selv, at mit oplæg er gennemtænkt i alle detaljer, og jeg er naturligvis til rådighed for 

svar og uddybende information. Jeg har tilknytte nogle få sentenser i kursiv - de er naturligvis at 

opfatte som kommentarer. Mit forslag er i sin helhed dette: 

 

Turneringen afvikles over 8 afdelinger, som afsluttes hver gang. Der kræves 

minimum 12 deltagere både i afdeling Øst og Vest 
 

m.h.t. antal tours: 8 tours er at opfatte som mit forslag til antal afdelinger, når touren er 

endeligt 

implementeret; jeg forestiller mig nemlig at Touren fuldt ud kan overflødiggøre og erstatte de 

nuværende A- B- og C- række regions- og landsmesterskaber (se mit oplæg til finale setup. 

Indtil da kan evt. 6 afdelinger være et godt antal. 

 

Tilmeldingskrav: A- B- og C-spillere er spilleberettigede, og der er tilmelding efter 

først til mølle princippet. Ved overtegning i én geografisk afdeling kan tilmeldte 

spiller nr. 17 - nr. 18 - o.s.v. vælge at stille op i den anden samtidige tour, hvis der 

er plads. Dette koordineres med sekretariatet dagen efter udløb af tilmeldingsfristen. 
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Der har i dette forår været nogle - for mig uforståelige - "broløb", hvilket har resulteret i at 

mindst 3 spillere i vest er blevet forhindret i at spille. Desuden var dette én af flere årsager til, at 

en tour i Øst måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger. Jeg savner en fornuftig forklaring på 

hvorfor en Øst-spiller kan have fortrinsret til en Vest-tour i forhold til en Vest-spiller. Derfor er 

en stramning på dette område et must i min verden. 

 

Tilmeldingsgebyret er 100 kr. pr. afdeling, som betales på spilledagen til den arrangerende klub. 

Heraf tilfalder 50 kr. DDBU, og 50 kr. går i en præmiepulje til finalestævnet. 

Der opereres ikke med seedning, og alle tilmeldte spillere indplaceres dermed i 1.runde af hver 

tour afdeling ved simpel lodtrækning. 

 

Resultater af samtlige tours er pointgivende og danner grundlag, dels for en samlet rangliste, dels 

for en klasseopdelt rangliste, ud fra hvilken finalefeltet sammensættes. 

Resultater af samtlige tours er pointgivende og danner grundlag, dels for en samlet rangliste, dels 

for en klasseopdelt rangliste, ud fra hvilken finalefeltet sammensættes. 

 

Der spilles dobbelt Knock-out til 15 points - dog maksimalt 40 indgange pr. kamp. 

Der spilles ikke på tid. 

Der spilles med efterstød. 

Ved uafgjort mellem 2 spillere fra samme række afgøres kampen ved shoot-out. 

Ved uafgjort mellem spillere fra forskellige rækker tilkendes sejren lavest rangerede 

spiller. 

Oversiddende spillere fungerer som dommere. 

Arrangerende klubber har ansvaret for turneringsafviklingen. 

 

Finale: 

De 4 højest rangerede i hver af de 3 række - ud fra den klasseopdelte rangliste kvalificerer sig til 

finale-stævnet, der afvikles som 3 adskilte 4-mands puljer, hvor der spilles alle mod alle. 

De akkumulerede præmiepenge opdeles i 3 puljer, så hver klasse får hver en andel på 1/3 af 

præmiepengene. Præmier udbetales efter følgende fordelingsnøgle: 

Vinder: 50 % 

nr. 2: 25 % 

nr. 3: 15 % 

nr. 4: 10% 

 

TU-udvalget har modtaget ovennævnte forslag fra BK Grøndal v/Tage Lauridsen, desuden 

har vi  fået flere henvendelse angående deltagergebyr, og at distancen for A, B og C spillere 

en ens. 

TU-udvalget blev enige om at Tage Lauridsen´s forslag var for vidtgående, men blev også 

enige om at der skulle laves lidt om, med følgende ændringer.  

1) Graduerer distancen til A-spiller 15 point, B-spiller 12 point og C-spiller 9 point 

2) Deltagergebyr ændres til 200 kr. 100 kr. i præmiesum pr. afdeling 50 kr. til 

finalepuljen og 50 kr. til DDBU 

3) Det vil KUN være muligt at tilmelde sig den region hvor spillerlicens er udstedt til. 

 

DM Kleinmatch 

Det efterhånden mere end 10 år siden der sidst har været afholdt  DM i Kleinmatch. 

TU-udvalget er enige om at droppe denne disciplin 
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Hanne Rasmussen 

referent 


