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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 17. MARTS 2017 I ODENSE

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 2017-2018
Sv. Aage og Peter vil snarest udarbejde et forslag
Stafet i kegler og 3-bande, region øst
Tidligere beslutning omkring nedlæggelse af stafet i kegler og 3-bande fastholdes.
Parhold bibeholdes som nuværende, men der udskrives ikke længere stafet i kegler og
3-bande

10.-11. sept. 2016
03.-04. dec. 2016
26.-27. nov. 2016
14.-15. jan 2017
18.-19. febr. 2017
22. april 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
13.-14. maj 2017
02.-03. juni 2017

Sæson 2016-2017
3-Kamp (fri, cadre 42/2 og 71/2)
DM Biathlon
DM Cadre 47/2
DM 3-bande indiv. herrer
Cadre 71/2
DM 3-bande indiv. Kvinder
DM 1-bande carambole
DM 3-bande Billard Søgaard Liga slutspil
DM 5-kegle
DM Fri carambole
DM keglebillard Søgaard Liga slutspil
DM keglebillard indiv. herrer og kvinder
DM 2-mands hold 5-kegle
DM juniorer kegler, 3-bande, 5-kegle

KBK/BNV
Albertslund
KBK/BNV
Vejle
KBK/BNV
BK Fluen
Sakskøbing
Vinder af grundspillet
Ikast
KBK/BNV
Vinder af grundspillet
Asaa BK
Albertslund
Sakskøbing

JM orienterede om, at til DM 2-mands hold i 5-kegle spiller alle holdene én stor finale som
afvikles den 13.- 14. maj 2017 i BK Albertslund

Turneringssekretariat Region
Udviklingskonsulent

Tlf.: +4597182929
Tlf.:+4524250633

hanne@ddbu.dk
nuchel@ddbu.dk

JM: En spiller der udebliver uden afbud til en DM finale idømmes en bod på 500 kr., og DDBU har også
den mulighed at give spilleren karantæne.

DDBU´s bøderegulativ:
Udeblivelse til DM finaler - 500 kr.
Der er mulighed for at give/undlade at give spilleren karantæne
(afgørelsen træffes af turneringsudvalget)
Datosammenfald
Der er anket over sammenfald i seniorcupper og kegler kl. A og C – i efteråret ligger
turneringerne forskudt, - men efter jul er det forskubbet så de falder sammen.
Dette vil der blive taget hensyn til på fremtidige datoplaner

Forslag fra Vagn Larsen, Ølstykke BK
Jeg synes det er temmelig dårligt for billardsporten at så mange rækker fra eliterækken og
nedefter ikke er fyldt op med hold, således at man kommer til at spille det antal kampe
som er normalt for turneringen. Dette betyder at klubber kan forstærke deres hold nedefter
efter forgodtbefindende og behov derfor.
Samtidig vil jeg mene at serie 3 er lavere rangerende end serie 2. Og derfor mener jeg ikke
At man skal kunne have hold i denne serie som har højere holdsnit end deres serie 2 hold. Til
eksempel.
Grantoften trukket hold i 3div. Fordi chancer for at vinde ikke er tilstede men derefter tilmelder
sig i serie 3 da man ikke vil nøjes med ar spille til 300 eller 400.
Så derfor mener jeg at man skal afskaffe serie med spil til handicap distance og gå tilbage til
Distancen 200.
Angående enkeltmandsturneringer kan jeg ikke forstå at man nogen steder ikke bliver tilbudt
spisning når man er færdig med kampene. P.s. for det meste er det i 3bande carambole.
Dette mener jeg ikke fremmer sporten og så ville det være dejligt at vide på forhånd om der er
mad eller ej.
Samtidig kan jeg ikke forstå at de bedste vindere af deres puljer bliver straffet med at havne i 4
mands puljer. Hvor kun 50% går videre og 3 mandspuljer går 66,6% videre . Og ikke nok med
det skal de skaffe
4 dommere. Så jeg vil foreslå at fra næste sæson bliver det de dårligste ettere der havner i 4
mandspuljer.
Det er ikke muligt at afskaffe handicap turneringen, hvor rigtig mange hold er tilmeldt
Ang. seedning, så benytter DDBU samme seedningsregler som det fremgår i de
internationale regler.
DDBU har ingen regler for at der skal være en form for bespisning efter en turneringskamp,
- det må være op til hver enkelt klub.
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Forslag fra Marstal BK
Elitedivisionen
12 hold
2 ned

3 Division
1 op
2 ned

3 Division
1 op
2 ned

Vest

Øst

1. division
1 op
2 ned

1. division
1 op
2 ned

2. Division
1 op
2 ned

2. Division
1 op
2 ned

2. Division
1 op
2 ned

2. Division
1 op
2 ned

3 Division
1 op
2 ned

3 Division
1 op
2 ned

3 Division
1 op
2 ned

3 Division
1 op
2 ned

Den nuværende serie 1 erstattes af 4 puljer i en
vestserie:

Fyn
1 pulje
2 op
1 ud

Jylland 1
1 pulje
2 op
1 ud

Jylland 2
1 pulje
2 op
1 ud

3
Division
1 op
2 ned

3 Division
1 op
2 ned

Den nuværende serie 1 erstattes af 4 puljer i en
østserie:
København
*)
1 pulje
2 op
1 ud

Jylland 3
1 pulje
2 op
1 ud

Den nuværende serie 2 erstattes af:

Sjælland 1
1 pulje
2 op
1 ud

Sjælland
2
Sjælland 3 **)
1 pulje
1 pulje
2 op
2 op
1 ud
1 ud

*)

Altid incl. mindst 1 hold fra Bornholm

**)

Incl. Lolland - Falster - Møn

Den nuværende serie 2 erstattes af:

En serie med fri tilmelding og 4 oprykkere

En serie med fri tilmelding og 4 oprykkere

En serie med HCP uden oprykning

En serie med HCP uden oprykning

TU-udvalget afviste forslaget, - der vil blive for stor forskel i holdsnit,- og i serie 1 vil der
kunne forekomme meget lange kørselsafstande.
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Forslag fra Steenstrup. Søborg BK

Det er ingen hemmelighed at 4-mandspuljer er uønskede i enkeltmandsturneringerne.
Jeg ved der har været forskellige tiltag for at løse dette problem, men igen i år har vi set utallige 4mands puljer i rækkerne.
Det er sandsynligt at bortskaffelse af 4-mands puljer vil øge antallet af tilmeldinger…
Det må aldrig blive en ’straf’ at være bedste spiller i en runde, men det bliver det jo hvis næste
runde har 4-mandspulje(r).
Her skal man:





Stille med 2 borde (ellers gå hjemmebanen videre til puljens øvrige deltagere)
Stille med 4 dommere, hvilket efterhånden er et stigende problem i mange klubber
Spille 3 kampe i stedet for 2 (flere ældre har problemer med at holde til det)
Have mindsket chancen for at gå videre til næste runde (uanset hvad er det sværere i en 4mands pulje)

Jeg har puslet lidt med nøgletal og har et forslag til hvordan vi undgår de berygtede 4-mands
puljer, se medsendte regneark
Nøgletal er forsøgt før. Som jeg husker det var der lidt blandet modtagelse; specielt når der var
mange spillere i 1 runde og de øvrige var sikret hjemmebane.
Men hvorfor ikke bare kalde det en kvalifikationsrunde, der kun har til formål at reducere antal
tilmeldte til nærmeste nøgletal? Det synes jeg kunne være en mulighed.
1. runde bliver så starten på den egentlige turnering, hvor der seedes efter tilmeldte snit.
I arket er der 3 modeller, hvor model 1 er opbygget så der er så få oversiddere som muligt, 1
oversidder.
Problemet med denne model er at der kan være tilfælde med mange deltagere i
kvalifikationsrunden.
Kan der accepteres flere oversiddere, vil der kunne dannes langt flere modeller for at undgå
tilfælde med for mange deltagere i kvalifikationsrunden. Se model 2 og 3 som eksempler
Andre forslag til at begrænse 4-mands pulje problemet kunne være:




Brug af oversiddere indtil nøgletal i model 1 haves
De(n) sidste pulje(r) er 4-mandspuljer i stedet for de første
Hver spiller skal stille med 1 dommer hver
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Model 1
Skal lande på

8 til semifinale

Kvartfinale

12
18
27
40
60
90

videre til næste
puljer oversiddere runde
4
8
6
12
9
18
13
1
27
20
40
30
60
worst
case

Antal fra start 62
Rund ned til nærmeste nøgletal 60
Differens 2
Gang diff med 2 4
Antal spillere i
kvalifikationsrunde 6
Antal puljer i kvalifikationsrunde 2

65
60
5
10

68
60
8
16

59
40
19
38

15
5

24
8

57
19

Antal i 1. runde 60

60

60

40

Model 2
Skal lande på

6 til semifinale
videre til næste
puljer oversiddere runde

Kvartfinale

9
13
19
28
42
63
94

3
4
6
9
14
21
31

Antal fra start 59
Rund ned til nærmeste
nøgletal 42
Differens 17
Gang diff med 2
Antal spillere i
kvalifikationsrunde
Antal puljer i
kvalifikationsrunde
Antal i 1. runde

34
51
17
42
6

1
1
1

1

6
9
13
19
28
42
63

Model 3
Skal lande på

8 til semifinale
oversidder
puljer e
videre til næste runde
1
2
4
8
1
5
5
10
2
1
7
1
15
3
3
11
22
4
8
16
1
33
7
2
24
1
49
7
3

Kvartfinale

Gang diff med 2
Antal spillere i
kvalifikationsrunde
Antal puljer i
kvalifikationsrunde

5
9
4
8
1
1
2
2
3
3
1
1

Antal i 1. runde

4
8

Antal fra start
Rund ned til nærmeste nøgletal
Differens

Et næsten enigt TU-udvalget (Sv.Aage er imod). Fra næste sæson vil være oversiddere, d.v.s. der udskrives en kvalifikationsrunde, og der vil kun være 3-mands puljer frem til
kvartfinalen, hvor der kan forekomme 4-mands puljer.

7

Spørgsmål fra BK Ans
I BKA har vi i denne sæson mistet flere spillere grundet reglerne for brug af spillere primært på
serie 2, men også serie 1.
Det er mig uforståeligt at der ikke er loft på spiller og/eller holdsnit i serie 1 og 2.
Randers Billard Klub har spillet kampe i serie 2 med holdsnit på langt over 80 og i andre kampe
med en førstemand med omkring 24 på bogen.
Ebeltoft stiller med 1. og 2. mand med næsten 30 i snit tilsammen.
Begge hold har – efter vores mening – intet at gøre i serie 2….
Desværre er der åbenbart ingen regler der kan forhindre dette.
Konsekvensen i Ans har været at tre medlemmer (hvoraf den ene er storsponsor med 30% af vores
sponsorater) har meldt ud at de ikke spiller billard næste år.
Serie to burde være for dem som har fået lyst til at spille andet end handicap, men stadig på et
hygge plan. Der er absolut intet hyggeligt ved at bruge en onsdag aften i Ebeltoft når du på
forhånd ved at du ikke har en chance for at vinde. Tilmed bruge en aften og først være hjemme
over midnat.
Hvis keglebillard skal bestå er det essentielt at vi ikke skræmmer de få nye spillere væk der
kommer.
Håber at DDBU vil tage denne problemstilling op, så vi fremover kan tage ud i de forskellige
klubber og føle at aftenen ikke har været helt spildt.
På vegne af bestyrelsen i Ans Billard Klub
René Godballe, formand
Hvis holdene er berettiget til at spille i serie 2, kan vi intet gøre, og bl.a. Ebeltoft´s hold har
overholdt reglerne, og det er for øvrigt også klubbens eneste hold.

Forslag fra Paul Alring, Helsingør Billard Klub
Ikke kun for eliten er der sammenfald (for dem har jeg i årevis undret mig over - og skrevet i
Billardbladet da det eksisterede - at keglebillard med dobbeltspil hver 14. dag, og 3-banden med
kun dobbeltspil hver 4. uge, at de absolut skal ligge i samme weekender). Har på et tidspunkt fået
den forklaring, at det var af hensyn til 5-keglen… Der er måske ikke noget hensyn til de der gerne
ville spille begge discipliner eller de tilskuere der gerne ville se begge…
Bl.a. kender jeg til én spiller der har tilmeldt sig DM i cadre og på samme dato har kvalificeret sig
til en finale i en af de klassiske discipliner i en af de lavere klasser. Han skal nu vælge om han
skal droppe finalen i den lavere klasse, hvor han har en vinderchance og så få en bøde for ikke at
komme til DM i cadre. Cadre hvor han ikke har en chance.
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Jeg forstår ikke, at man først går i gang med klasserne i de klassiske discipliner tidligst i starten af
november for 1-bande og i midten af oktober for fri carambole. Hvad er der galt med at starte når
sæsonen går i gang i stedet for at vente… I 4-mands for oldboys kan man godt gå i gang 2-3 uger
inde i august måned.
Forslaget blev afvist, - det er umuligt at lave en datoplan hvor der skal tages hensyn til alles
ønsker, og for øvrigt skal vi rette ind efter de internationale datoplaner (CEB og UMB)

Forslag fra Paul Alring, Helsingør BK
Var i Idrættens hus forleden og fik der talt lidt med Jan Bemmann. Dels om de lidt kedelige
opgør/uenigheder der er mellem de bedste spillere og hold i Helsingør og dels om et par af vores
turneringer. Jan nævnte problemet med at parhold kræver manuelt arbejde for at føre stillinger
mm..
Kunne løsningen ikke være, at man smed ”bedst af 3 sæt” på lossepladsen og i stedet spillede til
distance. At man lod være med at lade kampene tælle med til årssnittet (så fik man måske også
lidt bedre spillere med). Og så at man prøvede at undgå natteroderiet, ved at lave en eller flere
puljer om formiddagen, for de spillere der kan dette. Det ville være at række en hånd ud til de
pensionister der allerede er med og de der måske gerne ville være det. Det har man indtil videre
kun forstået i oldboys, hvor der ikke er mangel på forskellige dage og forskellige tidspunkter (3
forskellige dage og hvor der om onsdagen både er mulighed for at vælge klokken 10 eller 19.).
Et andet forslag er en anden turnering, hvor man spiller på ”Tenax” måden og i 7-8 holds puljer.
Også her med mulighed for en formiddags pulje eller to. Man har selvfølgelig selve Tenax
Cuppen, men der når mange jo kun at få 2 eller 4 kampe…
Dette med ”formiddags-kampe” bør bl.a. ses med det for øje, at over 50% af DDBU’s medlemmer
er over 60 år, så måske er ca. 45% af medlemmerne ikke mere på arbejdsmarked. Da vi mænd jo
gerne har yngre koner, så er konen måske stadig i job, hvilket gør det naturligt at manden går til
billard mens konen arbejder og så er de hjemme sammen om aftenen.
Som nævnt tidligere i referatet bibeholdes Par Hold turneringen som nuværende. - Ønsker
nogle hold at spille om formiddagen, er det noget de selv skal aftale med modparten, - vi kan
ikke fastsætte 2 spilletidspunkter på én dag, så vil det være umuligt at lave puljer med
passende kørselsafstande.
Vedr. afvikling som Tenax,- vi har pt så mange turneringer, og vi skal i øjeblikket ikke have
tilført flere, og som tidligere nævnt har vi lige nedlagt Stafet turneringen i kegler og 3-bande

9

Hej Hanne og alle I andre
Tak for tilsendte.
Jeg må indrømme, at jeg er ærgerlig over, at vi ikke kan spille på den ellers fastlagte dato. Den
alternative dato 1. april synes jeg måske bør overvejes, da der vel ikke er garanti for, at Torben
Kattrup skal spille nedrykningspil, da Fredericia mig bekendt har et fem-mandshold. At planlægge
med en dato i juni (om tre måneder), hvor point/indgange indgår i næste års sæson, virker for mig
uhensigtsmæssigt.
Dernæst vil jeg gerne ved unionen efterlyse en mere klar linje for hvornår, der kan flyttes datoer,
og hvornår der ikke kan. Jeg har selv i denne sæson oplevet meget lidt fleksibilitet fra unionens
side, hvilket endte med, at jeg måtte afgive min hjemmebane. Der var kort frist for at flytte
kampe, da en person i foregående runde fik lov at flytte ud over planlagte dato. Dette er ikke ment
som et surt opstød, men udelukkende for at give videre til jer, at der ude i klubberne opleves
frustration over den uklare linje.
Med venlig hilsen
Thomas Wollerup, Varde Billard Klub
Normalt flytter DDBU ikke en pulje, - men i dette tilfælde er fejlen DDBU´s og så er det
vores opgave at flytte puljen til en ny dato, - og det er kun beklageligt at der skal gå så lang
tid.
Forslag fra Michael B. Nielsen, BK 2004
Forslår min. distance på 13 point i Old Boys 3-bande carambole
Forslaget blev afvist, - turneringen er for alle uanset styrke
Seniorcupper i region vest:
Der var enighed om at der KUN skal afvikles en form for seniorcupper i region vest, og det
blev besluttet at det er den cup hvor der kun spilles i puljer.
Tenax-Double
TU afholdte et tlf. møde den 12. dec. 2017.
Hvor det blev besluttet at ændre aldersgrænsen for Søgaard-cup så den følger TenaxDouble deltagelse min. 15 år, - JB undersøger hos DIF om det er tilladt, at spillere under 18
år må deltage i pengeturneringer.

10

Søgaard-cup og Tenax Double
Her må spillere med et ikke registreret snit fra foregående år kun deltage med aktuel snit. – D.v.s.
at spillerne hver gang skal ringe til Hanne og hun ændre deres snit på dagen, og skal straks ændre
det tilbage igen, så årssnit er klar til anden turnering.
Tilføjet tu-planerne til Søgaard og Tenax med øjeblikkelig virkning (mail er udsendt til TU):
Førstnævnte hold i puljen kontakter de øvrige hold og aftaler spillere
Dette skal ske senest 5 dage efter TU-planen er udsendt.
Kan holdene ikke blive enige, er det ”sidste spilledag fredag kl. 18:00” der er gældende
Derudover skal vi have fastsat sanktioner for de spillere med hjemmebane, der ikke tager kontakt
til de øvrige i puljen inden 5 dage.
Der var enighed om, at alle deltagere i pengeturnering skal have et registreret snit fra
tidligere sæson.
Sidste frist for afvikling af en pulje er fredag kl. 18:00
Hvis ikke hjemmebanen kontakter de øvrige i puljen indenfor 5 dage, taber de retten til
hjemmebane resten af turneringen.
Dette tilføjes i indbydelserne i Tenax og Søgaard-cup
Cupper
Fremover laves der KUN én indbydelse pr. cup, som er gældende for alle cupper, i lighed
med tours, dato og afviklingssted står på billardresultater.dk for hver cup.
Spørgsmål fra Fredericia BK
Jeg er selv nuværende ryger, men jeg kan undvære tobak i forbindelse med billard kampe, jeg kan
hvis jeg bliver tobaksafhængig tage en af disse mange nikotin produkter der er på markedet,
plastre, tyggegummi mv.
Men jeg har ved flere lejligheder til kampe og stævner, bemærket udbredelse af E-cigaretter, men
er disse tilladte i billardrummet? Ved på flere arbejdspladser, inklusiv min egen, er disse ikke
tilladt og er at være side stillet med almindelige cigaretter.
Jeg ønsker at få behandlet på et af Jeres kommende møder, om det er tilladt at anvende disse.
Personligt, er de ligeså generende som cigaretter, både lugten samt dampen fra dem.
Jan Bemmann undersøger hvad DIF´s holdning er til ovenstående spørgsmål. - TU mener
at E-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter, og det er så op til den enkelte klub at
overholde egne regler omkring rygning.
Tilmelding til Tour og cupper
Enighed om, at der åbnes op for tilmelding til en afdeling når forrige afdeling lukkes.
VM i 3-bande carambole 2019
VM Randers 26. november 2019 : - Billardfri weekend, så alle har mulighed for at komme til
Randers.
TU udvalget mener ikke det vil kunne lade sig gøre, det vil koste én måned på datoplanen.
Er der spillere de ønsker at overvære VM, må de selv sørge for at få flyttet egne puljer.
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Afvikling af DMer
JM mener, at vi fremover skal holde os til afviklingsregler og fastsatte dato, - alt andet giver ikke
andet end problemer (tænker her på DM Fri Carambole)
TU-udvalget var helt enige med JM
Ønsker fra dialogmøderne i Sakskøbing, Idrættens Hus og Bristol – februar 2017
1) Distance ungdomshold – tilbage til årssnit x 30+30
OK fra tu-udvalget, - fremover årssnit x 30+30
2) Afvikling af individuelle turneringer, skal der være oversidder eller ej ?
Er nævnt tidligere i referatet
3) ABC tour – forslag om at droppe pengepræmie i hver afd.
Vedtaget – turneringsindskud 100 kr. 50 kr. til finalen og 50 kr. til DDBU
4) ABC tour – forslag om fast distance til 15 point
Afvist
5) ABC tour – forslag om flere tour i begge regioner.
Indtil videres fortsætter vi med 4 øst og 4 vest
6) Tidstagning fra kl. A og opefter
Afvist – tidstagning er kun for elite turneringer og tours.
7) Præcisering af hvornår der skal være mødetid ved en holdkamp
Mødetid afvist – men klubben skal være åben 30 min før et arrangement
8) Spilledato på forsiden af tu-planer
Det er sat i gang
9) Min. distance ved OB 3-bande
Afvist – se tidligere i referatet
10) Afvikling af seniorcupper i vest
Se beslutningen tidligere i referatet
11) Forslag om evt. 6-holds puljer så afstandene minimeres
PL vil fremover lave flere 6 holds puljer i region øst

Kontakt til DDBU´s turneringsudvalg
Det skal hermed præciseres, at ALT kontakt til DDBU´s turneringsudvalg skal gå gennem
klubbens bestyrelse.
Dispensation til Hvalsø´s carambolebord
Er blevet kontaktet af en klub, om hvorvidt der forligger en dispensation Hvalsø´s carambolebord
står i Tølløse.
JB og PL kunnen oplyse, at der foreligger en dispensationen
Regionsmesterskab elite i regions øst
Skal afviklingen i eliterækken i kegle og 3-bande afvikles som 12 mands finale 4 3-mands puljer,
hvor nr. 1 og 2 går videre til K.O.
Vedtaget
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Søgaard-cup 3-bande finale
Bristol og BK Amagerbro har begge søgt
TU-udvalget besluttede at finalen i år går til BK Amagerbro
Junior/ungdoms-cup
Fremover vil juniorcup hedde ungdomscup, som det har gjort i mange år (undtaget de 2 sidste
sæsonen)
Vedtaget
Oldboys hold i region øst
PL foreslog at alle oldboys hold i region øst spilles onsdag kl. 10 og kl. 19
TU-udvalget var enige med PL
§3 stk. 5.A.
Såfremt en spiller ikke har 3 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.
Vedtaget - ved at ændre det til 3 er vi fri for at ændre i tu-programmet.
Forslag fra Vagn Larsen, Ølstykke BK
Angående serie 3 synes jeg at man skal gå over til fast distance 200, eller hvis man ikke vil
det synes jeg at man skal sige at spillere med 9.0 og derover ikke må deltage i denne række.
Jeg mener det er rigtigt dårligt at spillere der skal gå til 100 skal rejse kegler for spillere der skal
over 300 og mere.
Forslaget blev afvist,- idet turneringen er for alle spillere uanset styrke.
Indsendelse af resultater
Der er klubber der sjusker med indsendelse af resultater, især cupper
TU-udvalget: Det må der strammes op på, f.eks. i form af en bod, - dog har vi pt ikke denne
sanktion i vores bøderegulativ.
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Forslag fra Michael Sølberg og Næstved Billard Klub
Dette forslag er lavet af Michael Sølberg, og sendt ind på vegne af Næstved BK.
I jeres indbydelse til 5-kegle-Tours står der at DM tildeles klubber med min. 4 borde.
Hvis ikke en klub med 4 borde har ansøgt DM, kan finalen tildeles en klub med 2
borde og der spilles dobbelt K.O.
Dette vil vi gerne opfordre jer til at ændre, således at klubber med kun 2 borde kan
komme i betragtning på lige fod, med klubber som har 4 borde.
Og vi kan stadig afvikle DM som altid gjort med 4 puljer a/4 og derefter K.O.
Se forslag længere nede.
Argumentet for ændringsforslaget er flg :
# Vi skal have udbredt 5-kegler – således at klubber med ”kun” 2 borde også skal
kunne søge arrangementet, på lige fod med klubber som har 4 borde.
# Vi er meget sårbare mht klubber med 4 borde, hvis de en dag springer fra. Vi har
kun 7-8 klubber i Danmark som har min. 4 borde, hvoraf reelt set måske kun 2-3
klubber er interesseret i at afholde arrangementet.
# DM kan afvikles på samme måde år efter år.
# DM i keglebillard herrer – DM i keglebillard kvinder – DM i 3-bande carambole
herrer afvikles på denne måde..!!!
# Vi ved alle hvor svært det er at finde dommere til de store arrangementer, med dette
forslag skal arrangerende klub kun stille dommere til finaledagen (søndag) Alle
spillere får 2 runders pause uden dommertjans, inden de selv skal spille igen.
# Alle spillere får hvile imellem kampene, og mad kan fortæres i ro og mag.
# Såfremt det er en klub med 4 borde, kan der selvfølgeligt stadig spilles over 2
dage.
# Stor sandsynlighed for at DM igen kan fordeles ligeligt mellem vest/øst.
# Mange klubber vil kunne søge arrangementet, og dermed større fleksibilitet.
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Forslag til afvikling
FREDAG:
10.00-12.00 Opvarmning.
12.00-12.15 Åbning af stævnet.
12.30 kamp 1 + 2 i pulje 1. (dommere: de 4 spillere i pulje 4)
14.00 kamp 1 + 2 i pulje 2. (dommere: de 4 spillere i pulje 1)
15.30 kamp 1 + 2 i pulje 3. (dommere: de 4 spillere i pulje 2)
17.00 kamp 1 + 2 i pulje 4. (dommere: de 4 spillere i pulje 3)
19.30 BANKET
LØRDAG:
09.00 kamp 3 + 4 i pulje 1. (dommere: de 4 spillere i pulje 4)
10.30 kamp 3 + 4 i pulje 2. (dommere: de 4 spillere i pulje 1)
12.00 kamp 3 + 4 i pulje 3. (dommere: de 4 spillere i pulje 2)
13.30 kamp 3 + 4 i pulje 4. (dommere: de 4 spillere i pulje 3)
15.00 kamp 5 + 6 i pulje 1. (dommere: de 4 spillere i pulje 4)
16.30 kamp 5 + 6 i pulje 2. (dommere: de 4 spillere i pulje 1)
18.00 kamp 5 + 6 i pulje 3. (dommere: de 4 spillere i pulje 2)
19.30 kamp 5 + 6 i pulje 4. (dommere: de 4 spillere i pulje 3)
SØNDAG:
09.00 Kvartfinale 1-8 og 2-7 (arrangerende klub stiller med dommere)
11.00 Kvartfinale 3-6 og 4-5 (arrangerende klub stiller med dommere)
13.00 Semifinaler (arrangerende klub stiller med dommere)
15.00 Finale (arrangerende klub stiller med dommere)
17.00 Præmieoverrækkelse
TU-udvalget syntes kun godt om forslaget.
Tages op igen på næste tu-møde, efter at JM har talt med spillerne ved DM i Ikast

Hanne Rasmussen
referent
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