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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE  24. NOV 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) 

 

 

 

Fordeling af DMer i sæson 2017-18 

 

 

Sæson 2017-2018 

   

   

DM arrangører: 

 6.-8. april 2018 DM Keglebillard herrer og kvinder 

 

Vejby BK 

 13.-14. jan 2018 DM 3-bande indiv. herrer 

 

BK Grøndal 

 24.-25. marts 2018 DM Keglebillard Søgaard liga slutspil 

 

Vinder af grundspillet 

 03.-04. marts 2018 DM 3-bande Søgaard liga slutspil 

 

Vinder af grundspillet 

 19.-21. maj 2018 DM Juniorer kegler, 3-bande, 5-kegle 

 

Randers 

 18.-19. nov. 2017 DM Biathlon 

 

KBK/BNV 

 18.-19. nov. 2017 DM 3-bande Kvinder 

 

BK Fluen 

 24.-25. marts 2018 DM 5-kegle 

 

BK Grøndal 

 28.-29. april 2018 DM 2-mands hold 5-kegle 

 

(se nederst på siden) 

 24.-25. marts 2018 DM 1-bande carambole           Vordingborg  

14.-15. april 2018 DM Fri carambole 

 

Vordingborg  

09.-10. dec. 2017 DM Cadre 47/2 

 

Vordingborg  

17.-18. febr. 2018 DM Cadre 71/2 

 

Vordingborg  

24.-29. april 2018 DM Skomager 

 

BK Fluen 

 09.-10. dec. 2017 RF 3-bande elite - vest 

 

ABK 31  

25. nov. 2017 RF Kegler kvinder elite - vest 

 

Aflyst  

25. nov. 2017 RF Kegler kvinder elite – øst  BC Holbæk  

10. februar 2018 RF 3-bande kvinder elite - vest 

 

Aflyst  

11. februar 2018 RF 3-bande kvinder elite – øst 

 

Aflyst 

 17.-18. marts 2018 RF Kegler herrer elite - vest 

 

BK Fluen 

 17.-18. marts 2018 RF Kegler herrer elite - øst 

 

Helsingør  

 

     2-mands hold 5-kegle: Såfremt at der ikke er nogen klubber der søger DM finalen spilles der frem 

til 4 hold, og vinderen af grundspillet afholder DM finalen. 

mailto:ddbu@ddbu.dk
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DDBU´s materialereglement 

Det blev besluttet at vi vil forsøge at nedsætte en ad hock udvalg på 2 – 3 personer, der kan 

gennemgå det nuværende reglement. Der skal bl.a. tilføjes regler om LED belysning. 

Optegninger af bordene er klar til at blive indført i reglementet. 

Vi hører gerne fra personer der mener at have den ekspertise der skal til for at gennemgå 

materialereglementet 

 

Bøderegulativ 

Det blev vedtaget en tilføjelse i bøderegulativet under punktet ”usportslig optræden”  

I særlig tilfælde kan DDBU idømme karantæne 

 

 

§11 stk. 19 

   Ved brug af reserver på hold: - De 4 spillere der har spillet de fleste kampe i sæsonen for et hold 

 . der skal deltage i slutspillet, er de spilleberettigede, består holdet af flere spillere som tilhørere 

   holdet og ikke har deltaget på andre hold, kan disse spillere også deltage i slutspillet. 

Såfremt et hold i slutspillet skal benytte reserver må reserven ikke have mere i gennemsnit end 

den spiller vedkommende erstatter. 

Såfremt den kamp vindes hvor reserven deltager og holdet derved fortsætter i slutspillet må den 

afløste spiller igen deltage i de efterfølgende kampe. 

Dette gælder ikke for klubbens bedste hold 

   Vedtaget at fjerne denne sætning i tu-reglementet ”og ikke har deltaget på andre hold”       

 

Cupper 

Det blev besluttet at tilføje under punktet cupper ”en cup gennemføres ved min. 8 deltagere” 

 

Turneringer med pengepræmier 

I turneringer som Tenax-Double, Søgaard-cup  

TU-udvalget besluttede at fremover (næste sæson) vil præmiesummen blive reguleret efter antal 

tilmeldte hold/spillere. Og som i cupper og tours skal der afsættes et beløb til administration til 

DDBU. 

 

Medaljer 

Udgifterne til medaljer stiger stødt år for år, - der blev diskuteret om der kan skæres ned på 

teksten på medaljerne. 

Det blev vedtaget at reducerer teksten på medaljer som ved bl.a. 

Keglebillard – Senior kl. A – 2017-2018, ændres til: 

Keglebillard – Kl. A – 2017-18 
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Forslag fra Solsidens Billard Klub 

Selvom vi spillere (I hvert fald dem jeg har snakket med) er glade for turneringsudvalgets 

beslutning om kun at bruge 3-mands puljer, så mener jeg det er en uskik at sende 3’ere videre i 

turneringen. 

Eksempelvis er der fem 3-mands puljer i 2. runde Kl. B 3-bande, og her går der 12 videre til næste 

runde. 

Dvs. man kun får sorteret 3 spillere fra ud af 15 (To ’ere videre). Og igen i næste runde får man 

kun sorteret 3 spillere fra (En 3’ere videre). 

Så det kommer altså til at tage 3 runder at komme fra 15 til 6 spillere i turneringen. 

Kunne man ikke genoverveje Steenstrup, Søborgs forslag med nøgletallene og en 

kvalifikationsrunde, fra Turneringsmøde (36) af 17. marts 2017. Nærmere bestemt Model 1 eller 

Model 2 (Afhængigt af om man ønsker 3-mands eller 4-mands semifinaler). Hvilket også blev 

vedtaget på mødet, men at man senere lavede om. 

TU-udvalget besluttede at evaluerer når sæsonen er slut, i øjeblikket har vi ikke fået andre 

henvendelser og må så betragte det som om, at de fleste er tilfredse med at der kommer enkelte 

3erer med i nogle af runderne. 

 

Forslag/spørgsmål fra DDBU´s ungdomsudvalg 

Hej igen Hanne 

Vil du spørge fra mig om ikke vi skal prøve at lave en ungdomscup i 3-bande også? 

 

Vi har desuden haft møde i ungdomsudvalget, her var vi alle enige om at, de 2 nye tiltag, 

hævet mindstedistance til 80 og bortfald af kamp om 3-4 pladsen, 

er meget dårlige for spillerne i ungdomscupperne. 

Vi har derfor et stort ønske om at få det lavet om til det som var tidligere. 

 

1) Det blev besluttet at afholde én ungdoms cup i hhv 5-kegle og 3-bande 

(forsøgsturnering) 

2) Der bliver inviteret til landsfinale for PIGER, - min. 6 deltager for at den udskrives 

3) Fra næste sæson ændres min. distancen for ungdomscup til 70 point 

4) Der bliver ikke ændret på 3.-4. pladsen, den skal IKKE spilles. Beslutningen er a.h.t. tu-

programmet. 

 
 

Fra Svinninge Billard Klub 

Jeg har to forespørgsler angående materielreglementet: 

1) Når jeg downloader reglementet fra: http://dendanskebillardunion.dk/wp-

content/uploads/Materialereglement-2015-2016.pdf kan jeg ikke se billederne i bilag M. 

(fra side 8). 

2) I Svinninge Billard Club har vi observeret at opmærkningsskabelonen af keglefeltet og de 

kegler man kan købe hos både Søren Søgård og både Jydsk Billard Montering ikke passer 

sammen. Opmærkningsskabelonen har en hulstørrelse på 14mm hvilket giver en 

opmærkning på ca. 13,0-13,5 mm (alt efter den pen man bruger), mens at keglerne fra for 

eksempel Jydsk BM har en diameter på op til 15,5mm. Ved opsætning af keglerne kan det 

give en usikkerhed på +/-2mm (i alt 4mm) hvilket, har meget at sige om hvorvidt ballen 

http://dendanskebillardunion.dk/wp-content/uploads/Materialereglement-2015-2016.pdf
http://dendanskebillardunion.dk/wp-content/uploads/Materialereglement-2015-2016.pdf
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kan slippe igennem feltet uden at vælte en kegle eller ej. 

Har DDBU været opmærksom på problemet? Er Materialereglementet stadig gyldigt? 

Jeg har vedlagt bilag af sammenligning af DDBUs reglement for materiel og de kegler man kan 

købe på markedet. 

PS: billederne fra materialereglementet brugt i sammenligningen har jeg måtte downloade fra: 

https://www.yumpu.com/da/document/.../materialereglement-den-danske-billard-union 

 

Tegninger er klar og kommer med ved revidering af materialereglementet 

Det er ikke nogen vi i DDBU har været bekendt med, at det skulle være et problem. 

 

 

 

ABC og 5-kegle B Tours 

Det blev besluttet at fra næste sæson og fremover, skal der være min. 8 deltagere for at tours 

gennemføres 

 

 

Forslag fra de underskrevne klubber 

 

Angående forslag som ønskes behandlet på TU – udvalgsmødet d. 25. nov. 2017. 

 

Følgende klubber: BK 2004 – BK Amagerbro – Randers BK - Vejle BK – KBK/BNV -  

ønsker at TU skal fortage en genovervejning på ABC Tours til den kommende sæson 2018 / 2019 

og fremadrettet. 

 

Da man for 3 år siden valgte at oprette en ABC Tours, var det med den begrundelse, at ABC 

spillere også skulle have en Tour at spille lig med Elite Touren, dog med et lavere tilmeldings 

gebyr. 

Samt at der også skulle være lidt pengepræmier, som yderligere motivation, at spille om. 

 

Dette fungerede fint i sidste sæson 2016/2017, hvor der i gennemsnit var 13,5 tilmeldte spillere pr. 

afdeling. Af uransagelige grunde valgte man at droppe penge præmier til den indeværende sæson 

2017/2018 og gennemsnit pr. tilmeldte spillere er faldet til 11,25 pr afdeling. 

 

Vi har savnet deltagelse fra C-række spillere. Fra nogle af disse har det lydt, at indskud var for 

dyrt og at man ingen chance havde for at ”vinde”. Nuvel, touren blev ændret og priserne sat ned. 

Men stadig ingen tilgang af C- række spillere, - og færre deltagere generelt både Øst og Vest. 

 

Vi 5 klubber fremsender hermed 1 forslag til TU-udvalg i DDBU, omhandlende fremadrettet 

afvikling i ABC Tours, som vi gerne vil have behandlet og taget stilling til. 

 

Forslag 1:  

 

ABC Tours afvikling og pengepræmier er lig med det som var gældende i 2016/2017 sæsonen. 

 

Denne model var den oprindelige tænkte, og en model som spillerne var tilfredse med. 

Den sikrede høj deltagelse i enkelte tour afdelinger, og den sikrede pengepræmier. 

 

Denne model, er det vores overbevisning, foretrækkes af de fleste spillere i ABC Tours. 

https://www.yumpu.com/da/document/.../materialereglement-den-danske-billard-union
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Vi 5 klubber stiller med mange deltagere i ABC Tours, og har derfor også en god indsigt i, hvad 

det er der motiverer og engagere spillerne i at deltage i unionens ABC Tours. 

 

Vi omtalte klubber ønsker med henvendelse til TU- udvalget, at ABC Tours i sæsonen 2018/2019 

ændres i sin struktur fra nuværende turneringsafvikling for ABC Tours, til at ændres til det 

fremlagte forslag, som har stor opbakning blandt spillere og klubber. 

 

Vi håber med nærværende skrivelse og forslag til TU-udvalget, at man i TU-udvalget er lydhør 

for fremlagte forslag og for ændring af praksis med turneringafvikling for ABC Tours. 

 

Med venlig hilsen  

 

       BK 2004               BK Amagerbro       Randers BK           Vejle BK                KBK/BNV 

Michael B Nielsen       Tom Pedersen    Michael Carlsen   Michael  Toudahl     Michael Byrgesen 

 

TU-udvalget besluttede at tage forslaget op igen ved sæsonafslutning, vi vil lave en evaluering 

når sæsonen er færdig og dermed vurderer hvilken betydning pengepræmier har på deltagelsen 

i  turneringen. 

 

 

Forespørgsel fra Vordingborg BC 

 

Anmodning fra 407 - Vordingborg BC, som skal afholde de klassiske discipliner, om at ændre 

dato for afholdelse af Cadre 71/2 den 17 - 18 februar 2018. 

 

Det ligger sådan mht. afviklingen, at vi løber ind i Elite divisionen, samme weekend. 

 

Og Anders Henriksen som, er tilmeldt, samtidig i ugerne er i Frankrig og spille. 

 

Vi har 7 hold om søndagen, og derfor lidt trængt i klubben i weekenderne. 

 

Men, men, weekenden før, den 10 - 11 februar 2018 er der plads i klubben til afviklingen af cadre 

71/2. 

 

Der var enighed om, at såfremt ALLE tilmeldte kan acceptere ændringen kan det godkendes af 

DDBU´s tu-udvalg. - Vordingborg har fået opgaven at tage kontakt til de øvrige tilmeldte. 

 

 

 

 

INDSENDTE FORSLAG SKAL GÅ GENNEM KLUBBERNE. – FORSLAG DER 

INDSENDES DIREKTE FRA SPILLERE VIL BLIVE AFVIST. 

 

 

 

 

Hanne Rasmussen 

sekretær 


