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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 26. NOV. 2015 (TLF. MØDE) 

 

 

 

Deltagere: 

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

Sv. Aage Hansen (SVH) 

Peter Lund (PL) 

Karsten Jørgensen (KJ) – deltog ikke 

Hanne Rasmussen (HR) 

 

 

 

Registrering af rekorder 

Debat omkring hvem der skal opdaterer rekordlisten. 

JM kontakter JB angående opdateringen 
 

Ungdoms-cup landsfinale 

Arrangementet er tildelt Sæby Billard Klub 

 

Ungdomscupper 

Ungdomscupperne må ikke placeres i start/slut af efterårsferien (uge 42) og vinterferien (ugerne 7 

og 8) – placering af ungdomscuppen 20. februar 2016 skal ændres. – PL og SV.AA. finder en 

anden dato og ændrer datoplanen, KJ foretager ændring på billardresultater.dk 

Ungdomscuppen i foråret er ændret til uge 9 

 

 

Forslag fra Asaa BK 

1) hvorfor +50 i seniorcupper, det er alt for meget  

    Det nuværende bibeholdes 

 

2) Når pigerne møder en højere rangerende spiller, der skal gå til lang distance kunne distancen    

evt. halveres. 

Cupprogrammet kan ikke tackle problemet, så indtil videre bibeholdes det nuværende. 

 

3) Oprette en handicap turnering for carambolespillerne, i lighed med DDBU senior handicap, for 

de spillere der er slået ud efter 1. eller 2. runde. 

Afvikles som en forsøgs turnering i næste sæson  
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4) Asaa er ikke tilfreds med % udregning sker efter 3,20 

 

1. cup =Årsgennemsnit x 25 – mindste distance 80 point 

 Efterfølgende cupper = Aktuelt snit pr. den dag turneringsplanen udskrives, - det snitgrundlag der 

benyttes for at udregne mindste distance, er også det snit der benyttes ved udregning af snit % 

(f.eks. mindste distance 80 point udregnes efter et snit på 3,20, uanset om  

spilleren har et mindre snit) 

Aktuelt snit kan ikke blive mindre en spillerens årsgennemsnit. 

Enighed om, at snit % udregnes efter spillerens aktuelle snit, i stedet for 3,20 

 

Forslag fra Hjallerup 

Ønsker en oldboys cup der skal kører på hverdage i dagtimerne.  

+50 skal ændres til + 30 

Prøvekøres næste sæson på onsdag formiddage, - dog med +50 så distancen bliver som i 

seniorcupperne og oldboys cup i region øst 

 

Ansøgning af DM 3-bande 2015-2016 

BK Grøndal har søgt og har hermed fået tildelt DM 3-bande carambole 2015-16 

Enighed om, at tildele BK Grøndal arrangementet 

 

Deltagelse til indv. turneringer 

Mener der skal være min 6 deltager for at der udskrives en turnering (ved DM min. 5 deltager) det 

er et økonomisk underskud ved færre deltagere. – Interessen er åbenbart ikke tilstede ved f.eks. 

kvinder 

TU-udvalget blev enige om at bibeholde det nuværende, så vi bibeholder min. 4 deltager ved RF 

og 5 ved DM, - så tages der også hensyn til de discipliner hvor der ikke er mange spillere, f.eks. 

kvinderækkerne. 

 

Udeblivelse til DM 

Ved udeblivelse til DM er der ”mulighed” for at give/undlade at give karantæne (bøderegulativ) 

Vedtaget 

 

§ 18. PRIORITERING AF HJEMMEBANE. 

 

Såfremt en klub/spiller ikke har den nødvendige bordkapacitet, kan klubben/spillerne flytte 

hjemmebane til en klub i nærheden, dette skal meddeles turneringsledelsen inden næste rundes 

turneringsplan udskrives. Ellers går hjemmebanen til nr. 2 i puljen. 

Hvis en klub har den fornødne bordkapacitet kan arrangementet ikke fravælges. Dog kan man ved 

enighed mellem spillerne/klubberne flytte arrangementet til nr. 2 i puljen, dette arrangeres 

spillerne/klubberne selv 

Vedtaget  
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Vi kunne ønske os, at afsluttede sæsoner blev gemt offentligt på www.billardresultater.dk med en 

søgemulighed på klub, så man til enhver tid kan finde klubben gamle resultater - i hvert fald fra 

holdturneringerne. 

Så skal hver enkelt klub ikke "opfinde den dybe tallerken" hvert år. 

KJ arbejder videre med forslaget 

 

Ansøgning fra Asaa BK 

Vi vil gerne som det første søge om afvikling af DM elite stævnet 2022 da klubben har 50 års 

jubilæum, dernæst stiller vi os til rådighed i 2017 hvis der ikke kommer andre ansøgere. 

Asaa Billardklub 

Asaa får tildelt DM Keglebillard 2022, men DM 2017 er taget til efterretning, idet en anden 

klub har kontaktet TU-udvalget om stævnet, - så et endeligt svar foreligger først efter næste 

TU-møde 

 

Turneringskoordinatorer/ansatte 

Korrespondance mellem klubber og turneringssekretariater skal også tilgå turnerings koordinator 

og turneringsleder, der derefter selv sorterer efter behov. 

Vedtaget, at ALT det turneringsmæssige der udsendes til klubberne i region Øst og Vest skal 

sendes som cc til turneringskoordinatorerne. 

 

Turneringsreglement § 11 stk. 8B  

 Elitedivisionskampe spilles lørdag kl. 13.00 og søndag kl. 10.00, ændring af spilletidspunkt 

aftales imellem de enkelte hold og efterfølgende godkendes af den turneringsansvarlige.  

Vedtaget 

 

Forslag fra Jyderup BK 

Jeg har et forslag til ændring af den måde som individuelt afvikles på i anden runde. 

I år er det indført at der i første runde er en del oversiddere.  

De kom så med i anden runde og tager de første puljer som havde det været første runde.  

Mit problem/uenighed kommer i at de bliver forfordelt i anden runde. I min retfærdige verden 

burde de komme ind på lige vildkår som hvis en pulje ikke var afviklet i første runde (altså med 

årssnit). 

Jeg er ramt af dette i A rækken (Sjælland).  

Jeg bliver ramt/straffet af denne ting, idet jeg spiller med total 50 i snit, og får pulje 4, hvilket 

giver stærkere modstandere end pulje 1. 

Dette problem kan ses fra to sider. Ja, de 3 der er oversidder har ikke haft mulighed for at spille 

sig til et bedre snit i første runde, men til gengæld har de heller ikke haft mugligheden for at blive 

slået ud. 

Har ingen problemer i at der er oversiddere i første runde, da vi så undgår 4 mandspuljer (stort 

stort plus), men derfor er der i min verden plads til at trimme denne turneringsform til således at 

det bliver retfærdigt for alle. 

Ku godt tænke mig at dette blev vendt på et turneringsmøde. 

  

Erik Liff, Jyderup Billard Klub 

En glad billard spiller der sætter pris på jeres store arbejde  

 

Forslaget afvises, - vi følger den procedure som der benyttes ved afvikling af andre turneringer 

med oversiddere, - f.eks. DM 

 

http://www.billardresultater.dk/
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Henvendelse fra Mick Jørgensen, Næstved BK 

Tak for dit svar på nedenstående sag. 

Jeg er bekymret for at henvendelser til DDBU ikke bliver behandlet på en ordentlig måde, forstået 

på den måde at når man henvender sig på mail til en ansat eller politisk valgt i DDBU så er det 

ikke altid at man får en tilbagemelding så man ved at der bliver taget hånd om henvendelsen. 

Jeg har flere gange foreslået at der skal være en fast procedure for hvem der gør hvad, hvorfor og 

hvornår. 

Så jeg syntes at i på førstkommende bestyrelsesmøde bør nedfælde nogle guidelines for hvad man 

gør ved en henvendelse. 

Eksempel: 

Jeg sender en mail til et udvalg. Modtagerene ved at man som det første ved modtagelsen af denne 

mail skal sende en kvitteringer på modtagelsen (kære Mick tak for din mail. Mailen er sendt til 

behandling i udvalget som behandler din forespørgsel på næste møde som er d. 22. Januar. Du vil 

herefter modtage en afgørelse.) 

På denne måde vil man opleve at man som afsender bliver taget seriøst, og bliver motiveret for at 

komme med mere input i fremtiden til gavn for dansk billard. Men modtagerne i DDBU vil også 

kunne opleve ro i sindet da de har en helt klar drejebog og kan hurtigt behandle henvendelsen og 

komme videre til næste opgave. 

 

Al henvendelse til TU-udvalget bliver kvitteret med en bekræftelse for modtagelse om at det 

blive behandlet på næstkommende møde. 

 

 

 
Forslag fra Marstal Billard Klub 

Punkt 1: 

Vi ønsker en klar tilkendegivelse af om det er straffrit at spille ”safe” i keglebillard. 

Nedenfor ses kopier af de afsnit i spillereglementet som vi synes er relevante her.  

 

Ovenover § 1 står følgende: 

 

DEFINITION OG SPILLETS IDE.  

Ved hjælp af den røde spillebal dirigeres den ene eller begge hvide baller i position til fortsat 

scoring. Scoring og fortsat spil opnås når:  

- Hvid bal vælter kegler  

- Rød spillebal rammer begge hvide baller (rødt). 

§ 13 - DOMMEREN/LISTEFØRER.  
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5. Det er enhver spillers pligt at rette sig efter dommerens afgørelse. Nægtelse 

heraf kan medføre en spillers diskvalifikation. 

§ 5 - FEJL.  

 

3. Hvis spilleren berører en af ballerne med hånden, køen eller anden genstand. Den/de skal efter 

dommerens skøn, lægges tilbage på den plads, hvor den/de lå, forinden fejlen blev begået. Se *) 

I særlige grove tilfælde kan en bevidst fejl kaldes "utilbørlig optræden", og 

spilleren dømmes af dommeren som taber af kampen. 
 

*) (d.v.s. modstanderen får så det ”umulige” oplæg i stedet for det kedelige der lå hvis det altså er en 

fejl at trille ”safe”). 

 

TU-udvalget afviste forslaget. Ja det er straffrit at spille safe, da vi ikke har noget nævnt i vores tu-

reglement, og har heller ikke nogen intentioner om at det skal indføres. – Dog opfordre vi 

spille/klubber til at udvise fairplay. 

 

Punkt 2: 

Afskaffelse af serie 2. 

I de seneste sæsoner har det ikke været muligt at fylde 3. division op da der ikke var tilstrækkelig 

mange puljer i serie 1. 

Ser vi på VEST er der i øjeblikket tilmeldt i alt 49 spillere i serie 1 og 55 spillere i serie 2 i alt 104 

som sammenlagt kunne blive til 13 hele puljer altså nok til en spændende kamp om 8 

oprykningspladser selv om nogen herefter skulle vælge 30 x snit + 30 er der sikkert stadig nok. 

Ser vi på ØST – minus Bornholm – ser det da slemt ud. Selv om alle tilmeldte i de 2 serier valgte 

serie 1 kunne det kun lade sig gøre at få 8 puljer hvis der blev 6 eller 7 spillere i hver. 

Målet må være at der er mindst 8 puljer i serie 1. Vi bliver også fri for at angive snitsum. (Den 

skulle jo bruges til at opdele i serie 1 og 2, en regel som alligevel aldrig har været brugt). 

Forslaget afvist – den nuværende turneringsstruktur fungerer udmærket, hvor der bl.a. bliver 

taget hensyn til rejseafstande. 
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Hej Jan! 

Jeg ville tro at der ville komme flere hold med i parhold, hvis der f.eks. blev lavet en pulje der 

startede før klokken 19. Man kunne måske starte ved 16 - 16:30 tiden, hvor flere har fået fri fra 

arbejde og så hold om formiddagen for arbejdsledige og pensionister. 

Jeg  har undret mig over (jeg undre mig over meget), at man i parhold ikke kan klikke på 

kampnummeret og se hvem spillerne er og hvordan de har spillet. Jeg har af Karsten Jørgensen 

fået denne forklaring: 

Ovennævnte forslag blev afvist, - hvis holdene ønsker anden starttidspunkt må det aftales 

indbyrdes holdene imellem. 

 

Hej Paul 

Par hold er ikke en linjeturnering og derfor ikke implementeret i turneringsprogrammet. 

Vi valgte dog at tweake systemet lidt så resultatformidlingen kommer hurtigere. 

Vi gemme kun det samlede resultat og ikke de enkelte sæt, derfor giver det ingen mening at 

udskrive resultaterne herinde fra. 

Jeg har så kigget på andre discipliner som heller ikke er linjeturneringer - 3-mands stafet for 

keglehold, 2-mands stafet for 3-bande  - og der kan man da klikke på kampnummeret om se hvem 

der har spillet og hvordan, så jeg kan ikke få Karstens forklaring til at passe. Og jeg ved at det 

irritere flere af dem der deltager.  

Faktisk så er parhold den eneste af samtlige holdturneringer i øst, hvor man ikke kan klikke på  

kampnummeret og se de andre oplysninger. 

Med venlig hilsen Paul Alring 

PL kunne oplyse, at turneringsprogrammet er ikke er gearet til netop denne turneringsform. 

 

ABC-Tours i 3-bande  

Det blev besluttet at prøvekøre en ABC-tours i 3-bande i foråret, - turneringen afvikles på samme 

premisser som 3-bande touren for elitespillerne. – Indbydelsen udsendes i februar/marts 2016 . 

Vedtaget at er distance 15 point 
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GP point ved ladiescup 

Jeg vil gerne hermed høre hvordan kan man spille ladies cup i Region Øst og kvalificere sig til 

regionsfinalen i Vest? 

Jeg mener vi er opdelt i 2 regioner og dermed skal point registreres i den region man spiller i.  Der 

er 3 fra Fyn som spiller ladies cup på Sjælland, det kan ikke være rigtigt at de så kun deltager i 

regionsfinalen. 

Hvis det er blevet sådan at pointene følger med over i den region man bor er jeg færdig med at 

spille ladies cup efter denne sæson 

Karin Abel - Frederikshavn BK 

 

GP point følger spilleren, - og da samtlige cupper øst/vest er placeret på samme dag i region 

øst og vest, er det ikke muligt for en spiller at hente flere point end andre 

 

 

Forslag fra Vordingborg BC 

Vi har vores førstehold i 1. division Øst. I samme pulje spiller Gilleleje og Søborg, som begge 

også spiller i JBM Ligaen (Elitedivisionen). 

  

Som det ser ud i øjeblikket kan det meget vel være, at et af disse hold vinder 1. division. 

  

Derfor skal vi allerede nu spørge om, hvilke kriterier der vil gælde, såfremt et af disse hold vinder 

1. division Øst og VBC ligger som det næste hold i stillingen.  

  

1) Kan vi risikere at blive rykket op i JBM Ligaen fra en 2. eller 3. plads, når foranliggende 

klubber allerede har et hold i JBM Ligaen? 

  

2) Hvis svaret er 'ja' til 1) - vil det så være forbundet med sanktioner for VBC at sige nej tak til 

oprykning? 

   

Vordingborg Billard Club/Jørgen Nielsen, formand VBC 

 

Turneringsreglement § 11 stk. 17 M ændres som nedenstående (fremhævet er tilføjelsen) 

 

Oprykningsregler for 1. div. – Bedste oprykningsberettigede hold hhv. øst/vest   (nr. 1 eller 2) – 

hvis ikke der kan findes et oprykningsberettiget hold mellem nr. 1 eller 2 i 1. div. forbliver nr. 11 

evt. nr. 12 i elitedivision, og hvis ingen af de to nedrykkere ønsker at blive i elitedivisionen 

får bedstplacerede hold i de to 1. divisioner tilbuddet. 
Oprykningsregler for 2. og 3. div.  

Alle 1’ere rykker automatisk op og der er oprykningspligt. 

Hvis ikke der kan findes et oprykningsberettiget hold mellem 2erne i 2. og 3. div. forbliver nr. 7 

oppe.  

Puljevinderne i serie 1 rykker op i 3. division 

                   Bornholm har opryknings ret, og ikke pligt fra regionsserien nr.1. skal spørges. 

Nedrykningsregler for 1., 2. div.                                          

                   Alle 7’ere og 8’ere rykker automatisk ned, 

                   Fra 3. div. rykker det antal ned som der er oprykkere fra serie 1. 
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VM 2-mands hold i Viersen 

VM 2-mands hold i 3-bande falder sammen med sidste runde i elitediv. 

Elitediv. 3-bande sidste runde rykkes hen til uge 9, og RF 3-bande kl. M rykkes tilbage til uge 7 

(bytter plads) 

Vedtaget – elitedivisionsholdene og kl. M spillerne får besked om ændringen 

 

Distance i handicapturneringer 

Jeg vil gerne stille et forslag til DDBU - vedrørende handicap turneringer. Forslaget går på, at fra 

næste sæson kan der ikke spilles i handicap turneringer ( serie 3 og old boys ) med større handicap 

end 24,99 = 780 point. 

 

Begrundelse : Da der i 1. division "kun" skal spilles til 800 point, mener jeg ikke det er rimeligt at 

der i handicap turneringerne kan spilles op til 1080 point, de få spillere der bliver ramt af 

forslaget, må finde andre steder af spille deres "træningskampe". 

 

Tror der er betydelig flere der bliver glade billardspillere, end der bliver sure spillere, hvis det kan 

ændres. 

 

Med venlig hilsen 

Ole Toft Harboøre 
 

§ 7 stk. H 

 I turneringer udskrevet af DDBU, hvor der spilles til handicapdistancer, må den      

 beregnede distance i keglebillard ikke overskride 800 point. 

Distancen carambolediscipliner  er til og med kl. A distance 

 Vedtaget 

 

 

Næste TU-møde 

Endnu ikke aftalt 

 

 

Hanne Rasmussen 

Referent 


