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

Afviklingsform til samtlige tours
Orientering fra eliteudvalget:
P.g.a. tidspres er vi pr. 12-09-2016 går tilbage til det gamle afviklingssystem
Nuværende arbejdsfunktioner i turneringssekretariaterne
Alle turneringsfunktioner (excl DM) køres af Hanne i Brande
Afvikling af regionsfinaler eliterækkerne
Det blev besluttet at RF kegler og 3-bande i region øst skal afvikles som 12-mands finaler, i
lighed med region vest, - det vil give lidt mere luft for elitespillerne.
LF 5-kegle kl. M
JM har fastsat datoen for afvikling af landsmesterskab i 5-kegle kl. M, - den 29. april 2017
Fredericia BK
Nu har jeg spillet mine første 2 runder i individuel
Ved godt vi er glade amatører, men det sårer mit billard hjerte, at i begge puljer er deltagere der
spiller i shorts
Sandaler kan jeg måske acceptere, men jeg syntes seriøst det er sløs, at man stiller op i shorts.
Ja, begge spilledage var det pænt varmt i lokalerne, og ja, var selv fristet, men tog min klubdragt
på. Så derfor er det ærgerligt at se der spilles i shorts.
Turneringssekretariat Region Øst
Turneringssekretariat Region Vest
Udviklingskonsulent

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

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

Jeg ved ikke om det et noget sløs der er observeret i andre puljer eller om det bare er mig det sker
for, om jeg bare er for sart. Men vi har ikke oplevet det i vores holdkampe. Og der har været
ligeså varmt
Nå, det var bare et øf 😉
TU-udvalget besluttede, at det skulle præciseres i tu-reglementet at klubdragt består af
lange beklæder

Min antal deltager i cupper
Hvor lidt tilmeldinger skal der til før
at en Ladies cup bliver aflyst ?
Vi har en i Vordingborg BC den
3 december. men kun 4 deltagere
Med venlig hilsen
Henning Rasmussen
E-mail: henras@privat.dk
Tlf. no. 27 29 61 00
Det skal fremgå i indbydelserne, at der skal være min. 8 deltager for at en cup gennemføres

Stafet i kegler og 3-bande, region øst
Både stafet og par holdt turneringer der ikke kan håndteres af vores tu-program, og yderligere kan
spillere uden licens benyttes.
TU-udvalget besluttede at nedlægge stafet turneringer i kegler og 3-bande,- par hold
turneringer tages op på næste tu-møde.
Starttidspunkter for cupper
Der var enighed om, at starttidspunkterne for cupper skal være ens for alle
Ladies-, senior-, og oldboyscupper starter kl. 09:30 (morgenkaffe fra kl. 08:30)
Ungdomscupper starter kl. 09:30
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Vi mangler stadig arrangører til nogle DMer
Sæson 2016-2017
10.-11. sept. 2016
03.-04. dec. 2016
26.-27. nov. 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
7.-9 . april 2017
12.-13. maj 2017
02.-03. juni 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
Vinder af grundspillet
Ikast
KBK/BNV
Vinder af grundspillet
Asaa BK
Sakskøbing

2-mands hold i 5-kegle – her blev tu-udvalget enige om at DM finalen tilfalder det bedst
placerede hold
Der skal være mere OBS på at der ikke falder så mange DMer indenfor kort tid, - i marts er
der 5 DM finaler, hvad giver JB et problem omkring diverse materialer klubberne skal
benytte til DM (bl.a. roll up banner)
Ungdomshold
Ungdomshold 4 hold øst og 2 hold vest, PL skal fastsætte en dato for regionsfinalen i øst
LF tildeles BK Fluen

Tenax-Double
Der var neighed om at vi igen går tilbage til at der må komme enkelte 3erer med så det kommer til
at passe med 3-hold puljer.
137 hold i indeværende sæson – sæson 15/16 140 hold, en lille tilbagegang.
Derudover må der gives små dessiner, men KUN mundlige, - man må ikke pege eller udpege
træfpunkt.
Forslag:
Man må give alle de dessiner man ønsker – dog må man ikke markere ballens træfpunkt på
banden med f.eks. kridt eller berøre banden under stødets udførelse.

Deltagerantal ved ABC tours og 5-kegle B tours
Enighed om, at reglen om min. deltagerantal (10) på ABC/5-kegle B- tour fjernes
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Datoplaner fremover
Vi har de sidste 2 sæsoner kørt med én datoplan, som har givet lidt problemer, idet der er afsat
antal runder i klasserne, - men øst og vest ikke har lige mange runder.
Det blev besluttet at vi går tilbage til 2 datoplaner øst og vest, samt en samlet for RF og LF
Min. distance 800 i cupper med aktuel snit
TU-udvalget var enige om, at aktuel distance ved den første cup man deltager i ikke må overstige
800 point. Ændres det aktuelle snit således at distancen i efterfølgende cupper overstiger 800
point er det tilladt at deltage med den aktuelle distance.
Turneringsledermøde
JM oplyste, at elite- og tu-udvalget har planlagt turneringsledermøde med elite- og 1. div.
Kegleklubbers turneringsledere, lørdag den 18. marts 2017 i Odense
Sv. Aage undersøger mulighederne for at låne lokaler i bygningen.
Søgaard-cup
Pr. d.d. er det ikke den store tilgang af tilmeldinger (sidste frist den 15. dec.)
Der var enighed om, at såfremt der ikke var min. 30 deltager i 3-bande og 50 i kegler på
landsplan, udskrives turneringen ikke, og dermed stopper vi med at lave Søgaard-cup
fremover.

Forslag fra Vordingborg
Kunne man ændre i turneringen,
så den hed at der skal være 8 mand
i en semifinale, hvis og såfremt at
der er flere tilmeldte, end de 8.
Hvis det kunne besluttes, så ved
jeg ikke lige hvordan det skal stå.
Med venlig hilsen

Henning Rasmussen
E-mail: henras@privat.dk
Tlf. no. 27 29 61 00

TU-udvalget afvist forslaget, man kan sagtens lave en semifinale med 6 spillere, behøver
ikke nødvendigvis at være 8 spillere i en semifinale.
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Forslag fra Vordingborg Billard Klub

Lbnr: 4899 / Puljenr: 1 / Spillested: Hvalsø BF / Spilledato : 2017-0204
113620
Bjarne Ishøj
224
Hvalsø BF
52,17
113335
Søren T. Larsen 125
BK Søborg
36,36
118404
Bjarne
407
Vordingborg 35,57
Andreasen
112495
John
407
Vordingborg 29,68
Albrechtsen
Lbnr: 4900 / Puljenr: 2 / Spillested: Helsingør SBK / Spilledato : 201702-04
117353
Martin Rex
219
Helsingør
50,00
Olkjær
SBK
114780
Rene Hedengran 239
Ringsted BC 33,33
111714
Martin
1
Nexø
33,33
Carstensen
Lbnr: 4901 / Puljenr: 3 / Spillested: BC Holbæk / Spilledato : 2017-0204
115405
Lars Enevoldsen 221
BC Holbæk 42,75
111291
Henrik Sørensen 237
Osted BK
36,36
117510
Mads Rygård
406
BK Højen
32,62

Mit forslag er som følger :
Der skal være 8 spillere tilbage i klasserne i individuelt kegler, til semifinalen, så får
man den rigtige finale med 4 spillere !
Og ikke som nu med 10 spillere i kvartfinalen, for så at have 6 spillere i ½ finalen !
Dvs. når tilmeldingerne er kommet ind ved sæsonstart, så skal der seedes, enten :
Lokalt, eller totalt (dette er jeg ligeglad med).
Når seedningen er foretaget, her vil der nok være både 3 og 4 mands puljer, men
i runde 2, så skal man fange tallene 8, 12, 18, eller 27 spillere osv.
Det kan man desværre ikke altid, men så må man tage de bedste 3´ ere med så
det kommer til at passe i runde 2.
Ville gerne have indført i Turn. reglementet at der skal være 8 spillere i ½ finalen,
såfremt tilmeldingsantallet , tillader det.
Der var enighed om, at der fra næste sæson vil blive benyttet oversidder i alle discipliner,
især er der bordproblemer i carambole disciplinerne. – Dog kan 4-mands puljer ikke
undgås
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Slutspil for holdturnering
Det blev besluttet at slutspil for hold skal være ens øst og vest. – Afviklingsplanen for slutspil
rettes til og uploades på billardresultater.dk

Hanne Rasmussen
referent
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