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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 09. MAJ 2017 I ODENSE
Deltagere:
Jan Mortensen – TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM)
Sv. Aage Hansen (SVH)
Peter Lund (PL)
Hanne Rasmussen (HR)
Materiale til sæson 2017-18
Datoplan, distanceliste, indbydelse m.m. blev gennemgået og rettet til. Turneringsindbydelsen
med diverse bilag udsendes i uge 20
To næsten enslydende forslag fra hhv Kg. Høng og Næstved BK
Fra Henning Andersen, Kgl. Høng
Jeg har et forslag som erstatning for 3bande stafet som desværre udgår som Peter opfordrede mig
til at foreslå jer på mail.
Man kunne lave en ny 3bande turnering om tirsdagen som er til klasse distance og som stadig skal
være som 2mandsholdSå kunne man bibeholde 2mandshold 3bande med handicap om fredagen.
De 2 turneringer skulle helst være forskudt i hver sin uge så folk havde mulighed for at deltage i
begge turneringer.
Alle med 3bande snit skal kunne deltage dog undtaget Elite spillere.
Håber i vil se på mit forslag som jeg håber mange vil blive glade for.
Håber at den allerede kan komme på allerede fra sæson 2017/2018
Fra Thomas Holmehøj, Næstved Billard Klub
A) Der oprettes 2mandshold i 3bande på de dage hvor der stafet 3bande lå (tirsdage) samtidig med
at 2mandshold 3bande bibeholdes. Finalerunderne kan laves på samme måde som oldboyshold
kegler der også afvikles på forskellige datoer.
B) Man skal også have mulighed for for at kunne deltage både tirsdag og fredag. Skulle man være
på 2 hold der går videre må det ene hold bruge en reserve.
Hvis der ikke er mulighed for A og dermed også B, har jeg et andet forslag.
Tirsdag eller fredag (modsat af 2mandshold) oprettes en turnering hvor holdet på 2 spillere skiftes
til hvert stød, lige som i Tenax.. Denne turnering vi dog ikke kunne registreres i startbogen.
TU-udvalget blev enige om at efterkomme klubbernes ønske om at der kan tilmeldes
2-mands hold både til fredag og tirsdag.
Der spilles til handicap distance og med ubegrænset antal kampe
Der vil ikke blive oprettet en Tenax lignende turnering i 3-bande carambole
Turneringssekretariat Region
Udviklingskonsulent

Tlf.: +4597182929
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Forslag fra Ole Olsen, Herlev Billard Klub
Tak for din opringning iht min tidligere fremsendte mail.
Du oplyste mig, at unionen i flere år har ønsket at afskaffe fredag som spilledag.
Begrundet i, at det ”bliver sværere og sværere at arrangere, idet det også vil give nogle klubber
langt at køre !”
De 14 klubber der har spillet fredag, kan så bare selv indbyrdes aftale at spille om fredagen !!!
Til ovennævnte – og det står for egen regning – at det er min opfattelse, at det er din kæphest at
afskaffe fredagen, da jeg har svært ved at se unionens interesse heri, når 14 klubber selv har
ønsket at spille fast fredag.
Unionen burde tværtimod gøre en indsats for at imødekomme så mange ønsker, og ikke blot kaste
håndklædet i ringen, og sende sorteper videre til klubberne/medlemmerne, med besked om, at de
selv hver 14. dag i hele sæsonen må have ulejligheden med at flytte til fredag.
For mig at se, er det manglende administrativ kompetence, at unionen ikke fra skrivebordet kan
klare dette, for i stedet at belaste klubberne gennem hele sæsonen.
Vi har i årevis spillet fredag, og også kørt langt i flere tilfælde, så mon ikke evt. berørte klubber
kunne klare dette igen !
Hvis unionen vælger at se bort fra medlemsønskerne, skal jeg for Herlev BK´s vedkommende
orientere om, at onsdag kl. 1000 er udelukket for vort vedkommende, da Ældresagen er i vore
lokaler tirsdag og onsdag.
Da vi er beliggende på skole, der har lukket aften/alarmer/aflåste bomme, vil kl. 1900 ligeledes
kræve div. arrangementer – hver gang.
Unionen kan – skåret ind til benet – jo være komplet ligeglade med, om der spilles fredag, så
hjælp os/klubberne med planlægning heraf.
Om dette så ville indebære, at der kun var 2-3 puljer fredag er irrelevant, men ville vise lidt format
fra unionens side.
TU-udvalget var enige om at bibeholde det der er vedtaget, - men kan klubberne/holdene
blive enige om at spille på en anden ugedag/tidspunkt er de velkommen til det - dog er det
noget klubberne selv skal arrangere.
Forslag fra Hjørring Billard Klub
Efter flere frustrationer og klager over senior cupperne 16/17 skriver jeg lige et par ord!
Stor forvirring om det var 2 separate cupturneringer
Rangliste kaos
Man troede også der var semifinale i den store (gamle) cup
Nogen troede, at vandt man en at de store cupper, var man med i finalen
Da det er besluttet at kun køre pulje cupper næste sæson, vil jeg foreslå at
at der laves om på pointsystemet.
Det er for nemt at komme til semifinale, man skal bare deltage i alle cupper,
så har man næsten point nok.
Fint nok med 100, 90, 80, 70 point for de øverste 4. Derefter mener jeg det burde springe med 5
point. Så tilgodeser man de højere placeringer.
Ved det nuværende system kan det koste en spiller semifinalen, hvis vedkommende må melde
afbud til 2 cupper, selvom der har været gode placeringer, i de cupper vedkommende har spillet!
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TU-udvalget afviste forslaget, - indtil nu har vi ikke fået andre henvendelser, og må derfor
betragte pointsystemet som tilfredsstillende, yderligere kan det oplyses, - at i region vest vil
der KUN afvikles én afviklingsmåde for seniorcupper, og det er den hvor der KUN spilles i
puljer
DDBU´s turneringsreglement
§11 stk. 8
Klubbens underliggende divisions og serie 1 hold kan ikke rykke op, spille slutspil eller spille om
LM i den sæson hvor trækningen har fundet sted i den pågældende turnering/disciplin, klubben
idømmes en bøde (se bøderegulativ)
Melder et hold afbud mere end 3 gange trækkes holdet ud af turneringen. Holdet sættes på
bundlinjen og er automatisk nedrykker til en lavere division, og klubben idømmes en bøde (se
bøderegulativ
Vedtaget
§7 stk. 20
Turneringsledelsen kan udskrive DM individuelle turneringer til lørdag og/eller søndag
Vedtaget
§11 stk. 3
I elitedivision keglebillard er det tilladt med 2 hold fra samme klub, dog er det muligt at framelde
hold 2 inden 15. juni uden økonomiske konsekvenser
Vedtaget
§11 stk. 16
I slutspil hvor holdene parres to og to foretages videre seedning efter bedste holdsnit / %score,
Hvis et hold vinder uden kamp videreseedes holdet efter snit / % score fra grundspillet.
Vedtaget
§ 3 stk. 4A
Såfremt en spiller ikke har 4 listeførte kampe, anvendes sidst opnåede årsgennemsnit. Hvis en.
spiller har 1, 2 eller 3 kampe medregnes disse sammen med kampene, der ligger til grund for det
sidst udregnede årsgennemsnit
Der var enighed om at gå tilbage til 4 listeførte kampe, og ikke 3 som blev vedtaget på sidste
TU-møde
Regionsfinaler i cupperne
Den spiller der er bedst placeret på ranglisten i cupperne får tildelt regionsfinalen (krav 4 borde)
Vedtaget
Distancer i cupperne
Tillæg til senior og oldboys cupper fjernes og ungdomscup distancen reguleres – ændringen ”uden
tillæg” kører som et prøveår.
Ungdom- og ladiescupper
aktuel snit x 25 min 80 point
Senior og oldboyscupper
aktuel snit x 25 min 120 point
Kvindedivison
TU-udvalget foreslog at nedlægge kvindedivisionen, - i denne sæson har der kun været 6 hold på
landsplan, og vi har allerede nu få melding om at 3 hold forsvinder.
Vedtaget
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DM skomager turnering (forslag fra DDBU´s bestyrelse)
DDBU skulle gerne have en DM Skomager turnering oppe og køre i 2018.
Vi har lovet dette til vores hovedsponsor, det er et turneringsindsatsområde i DDBU
Strategiplanen og BK Fluen vil gerne arrangere DM i Skomager i foråret 2018.
Var der en mulighed for, at TU kunne lave et turneringsforslag til afvikling af DM i Skomager
2018 ?
TU-udvalget vedtog at afholde DM i Skomager i uge 17 2018 (bededagsferie)
Forslag fra Johnny Sort Jensen, Asaa
Jeg fremsender hermed forslag til hvordan vi kan få flere medlemmer samt øge aktiviteten i dansk
billard. Forslaget behøver egentlig ikke forelægges på årsmødet, idet
turneringsudvalget/bestyrelsen har mandat til at beslutte turneringsform.
For at få flere medlemmer til dansk billard, mener jeg at det er nødvendigt at der er aktivitet ude i
billardklubberne. Når vi ser på fordeling af aktive billardspillere, så fylder oldboys godt halvdelen
af puljerne.
I region vest har der i 2017 været 32 puljer a 8 hold hvilket svarer til 8 x 4 x 32 = 1024 spillere
Bonus turnering 13 puljer a 4 hold, hvilket svarer til 13 x 4 x 4 = 208 aktive old boys spillere
De faktuelle tal viser at dansk billard reduceres med 80% af aktive old boys spillere når
turneringen afsluttes 14. marts.
Jeg synes det er katastrofalt at klubbernes aktivitet reduceres med 80%, midt i hvad der kan
betragtes som højsæson i billardsporten.
Mit forslag til øget aktivitet og forlængelse af sæson er at udvide kampe i puljer således der spilles
mod hinanden 3 gange i stedet for 2. Det betyder 21 kampe frem for 14 kampe. Hvis vi siger
deadline for afvikling af turnering er til maj måned, så kan man lave enkelte runder med uges
mellemrum.
Jeg er klar over at når turneringen afsluttes i marts måned, så skyldes det, at man skal afvikle
kredskampe.
For at imødegå dette, har jeg følgende forslag:
Vi laver slutspil i stævneform. Dette kræver selvfølgelig at det er klubber med 4 borde som skal
være arrangører.
Slutspilsstævne kan se ud som følger:
4 slutspilsstævner a 8 hold som fordeles i 2 puljer (geografisk)
4 hold fordelt på 2 puljer giver 2 x 6 kampe = 12 timer
Spillerne får pauser, idet man har fri når den anden pulje spiller.
De 2 puljevindere går videre til ½ finale som spilles på hjemmebane i den af de 2 vindere med
højest % snit. De 4 vindere går til finale.
Finale afvikles på 4 borde, eller 2 borde over 2 dage
Nummer 1 og 2 går til landsfinalen med Region Øst
Det kan godt være det bliver længere sæson, men det er også meningen.
TU-udvalget afviste forslaget med den begrundelse, at der ikke er plads på datoplanen, 21
kampe + 2 runder i slutspillet vil forsøge datoplanen med mange uger.
I forvejen kører vi i foråret Bonus turneringen, som er en opsamlingsturnering for oldboys
spillerne.
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Forslag/spørgsmål fra Henrik Søndergaard, BK Sorana
Til Cuppen i Sorø snakkede vi omkring reglerne ved omkampe, som der var hele 3 stk af i Sorø.
ved uafgjort i K.O kampe spiller man til halv distance men ender omkampen også uafgjort
spilles der ET udlæg til hver og den der laver flest går videre. Det lyder meget forkert, da en
spiller som skal væsentligt længere end en anden har lang større chance for at lave flest i et udlæg.
Vi mener man burde blive ved med at spille til den halve distance.
TU-udvalget besluttede at der ved uafgjort i cupperne spilles omkamp til halv distance indtil
der er fundet en vinder.

Ansøgninger om DM keglebillard frem til år 2022
2019:
BK Frem, og Hjørring
2020:
Aars BK
2021:
BK Frem (90 års jubilæum)
2022:
Asaa (50 års jubilæum)

Hanne Rasmussen
sekretær
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