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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 21. FEBRUAR 2014 I BRISTOL

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

Gennemgang af sidste referat
Ingen bemærkninger
*****
Tilmelding til ungdomsrækkerne næste sæson
Der var enighed om, at tilmelding til ungdomsrækkerne rykkes hen til 1. januar 2015
*****
Forslag fra Hjallerup BK
På Turneringsudvalgsmødet d 29/8 2013 Er der et forslag fra Poul Alring ang. spilledragt som i
har vedtaget.
Det har vi haft oppe at vende i bestyrelsen her i Hjallerup, og vi er ikke helt enige med jer, da vi
ikke kan se nogen grund til at spillere i de lave klasser C-D-E samt oldboys skal ud at købe nyt tøj
for at spille individuelt i forhold til, hvis de spiller på hold i de 3 serie. Vi mener at påklædningen
bør være den samme i klasse C-D-E samt oldboys som i serierne, her er der stadig spillere der
hygger sig med spillet og nyder at komme ud og spille mod ligestillet spiller, de er ikke
professionelle. Det er ok at man fra klasse B og op klæder sig som i divisionerne da det også der
de bør spille, og ikke serie 1 og ned.
Derfor synes vi at klasse A spillere ikke skal lave om på hvordan bredden af spillere i unionen
skal klæde sig.
Vi har desværre kun Henrik Jørgensen med i individuel da der er sket en fejl ved tilmeldingen af
andre, men med de tiltag som i her laver bliver det kun ham der bliver tilmeldt næste år, og så må
vi andre nøjes med holdturneringen.
Turneringssekretariat Region Øst
Turneringssekretariat Region Vest
Udviklingskonsulent

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

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

PS. Gælder de nye regler fra denne sæson og da også ved Billard-Fyn cup?
Venlig hilsen
Jens Baunwall
Formand
Hjallerup Billardklub
Turneringsudvalget besluttede at afvise forslaget fra Hjallerup, og dermed bibeholde det
vedtagene fra TU-udvalgsmødet den 29. aug. 2013 men dog med ændring af nedenstående
punkter.
14. Bukserne skal følge stk. 5. (gælder kun RF, LF og alle DM runder)
15. Skoene skal følge stk. 7. (gælder kun RF, LF og alle DM runder)
*****
§ 4 stk. 3 – ændringsforslag.
Såfremt et medlem melder sig ud af en klub, eller en klub udelukker et medlem, og der er et
økonomisk mellemværende i form af gebyr for licens, turneringsdeltagelse eller
kontingent, er det klubbens pligt at oplyse DDBU om dette forhold. Dette skal
gøres senest 30 dage efter udelukkelsen. Medlemmet kan efterfølgende ikke opnå
spilletilladelse (licens) i en anden klub under DDBU før det økonomiske mellemværende er
afviklet.
Navnene og licensnummer på udelukkede/udmeldte medlemmer sendes til DDBU. Udelukkelsen
er gældende i 5 år fra udelukkelses tidspunktet, hvorefter det pågældende medlem igen kan
ansøge om spillerlicens.
Så snart det økonomiske mellemværende er afviklet er det klubbens pligt omgående at
informere DDBU om dette således at spærringen af pågældende medlem kan ophæves
Ovennævnte ændring blev vedtaget, og der tilføjes et systemændring i TU-programmet,
således at der indsættes dato for karantæne og udelukkelser ved den aktuelle spiller, og TUprogrammet ophæver automatisk karantæne efter 60 dage og udelukkelse efter 5 år.
*****
Forslag fra Greve BK
Jeg har en tanke omkring seniorcupper, som jeg gerne vil give videre. Måske der er andre der har
sagt noget lignende; det kan jeg jo håbe på.
Jeg har et årssnit på 38,29, hvilket betyder at jeg individuelt kan stille op i Mesterrækken og
Eliten. Det er så også det jeg kan stille op i, for når man har over 34,99, er man jo noget begrænset
i udvalg. Seniorcupper er udelukket, ja selv Vejby cuppen kan man ikke deltage i.
Et det en brugbar idé at opdele seniorcupperne i 2 grupper? Eksempelvis kan man inddele i 2
intervaller således: 0,00 til 34,99 og over 24,99, dog med en max. distance på 800. Man kunne
også blot indføre en ny klasse af cupper, som er åben for alle snit, men hvor min. distancen er sat
til 400 og max. distancen til 800. Jeg er klar over at der så er nogle (eller alle) der kan deltage i
begge cupper, men placeres cupperne eventuelt på samme dage, må man jo vælge.
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Jeg ser de fordele at alle spillere så har mulighed for at komme ud til cup-turneringer. Som det er i
dag, kan det virke som om man straffer de bedre spillere og politisk satser på et hygge-fælleskab
blandt de lavere snit.
Du får mig ikke til at sætte navne på hvem det handler om, men jeg har kendskab til nogle som
bevidst undgår at spille sig over 34,99, netop fordi de så ikke kan komme ud og spille de
turneringer de gerne vil være med i. Den slags ”skidt” må vel altid være et ønske at afskaffe.
Jeg håber dette forslag vil blive taget seriøst. For mig personligt er det et problem at det er som
det er nu. Jeg har lørdags arbejde hver anden uge og i denne og sidste sæson kunne jeg ikke spille
individuelt, da Mesterrækken lå på mine arbejdsdage. Jeg kunne så have valgt at stille op i
Eliterækken til 2 kampe jeg med stor sandsynlighed ville have tabt, da mit snit trods alt er langt
under eliteniveau.
Lars Pedersen, 213 Greve
Strøhusvej 9A
2670 Greve
Enighed om, at forslaget afvises. - Cupperne er tilegnet bredden og ikke eliten, - derudover
mener TU-udvalget heller ikke, at der grundlag til at afvikle cupper fra klasse A og opefter.
*****
Forslag fra Sakskøbing BK
Jeg henvender mig til jer vedr. distancer i Tenax turneringen.
Jeg vil bede jer overveje distancer til næste års turnering, og om det er rimeligt som nu
at 2 spillere under 9 i snit må spille sammen.
I øst er der 7 ud af 27 hold der skal spille til min. 180 point (der skal ikke serveres mange
direktører for at nå det)
Jeg vil mene at disse spillere har stor fordel af gode oplæg fra højere rangerende spillere.
Inden finalen er jeg spændt på hvor stor andel disse hold udgør.
Jeg vil opfordre til at i genindfører den gamle regel om at et hold består af 1 spiller over 9
og 1 spiller under 9 i snit.

Med venlig hilsen
Torben Petersen
Turneringsleder
Sakskøbing BK
DDBU har afviklet Tenax-Double i mere end 10 år, og hovedparten af spillerne er godt
tilfreds med det nuværende afviklingssystem, på denne baggrund vedtog TU-udvalget at
afvise forslaget.
*****
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Ændringsforslag fra DDBU:
Seedning til DM
1.
Nr. 1 – 8 fra sidste års DM seedes som nr. 1 - 8
2.
Spiller med kun 3-bande snit (ordet KUN fjernes)
3.
Spillere som ikke har snit i 3-bande

Ændringsforslag til § 5 stk. 2
2.
En konkret afgørelse om afvikling af turneringer og kan kun behandles i 2 instanser.
1. instans er DDBU´s turneringsudvalg.
Turneringsudvalget skal senest 7 dage efter fremsende afgørelse til involverede parter
2. instans er DDBU´s sports- og appeludvalg
Turneringsudvalgets afgørelse kan indbringes for udvalget senest 2 dage den af
turneringsudvalget afgørelse. Udvalget vil inden for 2 dage fremsende endelig afgørelse til
involverede parter
*****
§9 stk. 4 – ændringsforslag fra DDBU:
Såfremt en pulje i en individuel turnering kun består af 2 spillere afvikles kampen ikke hvis
spillerne er enige herom.
Begge spillere videreseedes med den sidst opnåede placering og gennemsnit, eller årsgennemsnit
*****
Vedr. forslag til ændring af Old Boys og Senior Cupper.
Ændringen der stilles forslag om, er at kampe i Old Boys og Senior Cupper ikke skal tælles med i
spillerbogen.
Begrundelse for dette forslag er, at disse kampe ikke tælles med, dette vil medføre at distancerne vil blive
mere korrekte.
Derved vil man ikke opleve at nogle spillere spiller ”baglæns”, grundet at de kan se at de ikke har
mulighed for at opnå en god placering.
Med venlig hilsen
Turneringsleder
Johnny Mogensen
VBII billard klub
Forslaget afvist. - Ovennævnte forslag har været diskuteret tidligere, - og TU-udvalget mener stadig,
at ALLE tureringer udskrevet af DDBU (excl. Tenax) skal indføres i spillerbogen.

*****
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Spørgsmål til TU=
Paragraf 11 stk. L som besluttet/beskrevet i TU-Referat 5-2013 giver anledning til spørgsmål:
alle 1ére rykker op, og der er oprykningspligt
de bedst placerede i serie 1 rykker op i 3.division (ud fra første formulering er dette overflødigt??)
Rykker alle 9 1ére fra serie 1 op i 3.division ?????????????
alle 7ére og 8ére rykker ud af 3.division
tre af puljerne i 3.division består kun af 6 hold.
Hvordan bliver nedrykning fra 3.division, når formulerede regler ikke kan lade sig gøre???
Med venlig hilsen
Erling Lysdal Hansen
Formand
Fredericia Billard Klub
Da der i denne sæson er flere puljer i 3. div. er det besluttet at alle puljevindere fra serie 1 er
oprykkere.
Når der kun er 6 hold i en pulje, er der ingen nr. 7 og 8, d.v.s. ingen nedrykkere.
*****
Spørgsmål fra ABK 31:
Hej Hanne. Som vi har snakket om kort på mail sender jeg hermed fra ABK 31 af et syntes vi
godt udgangspunkt til DM 3 bande Eliten. Der skal som altid 16 mand ud og spille om DM en
weekend. En interessant fordeling på den front mener vi kunne være at de 6 øverste placerede på
Danish Tour kvalificere sig direkte. Ved siden af dette er der fri tilmelding for spiller over en
bestemt snitgrænse som kan spille sig vider til slutkampe via kvartfinalerunde og semifinale,
afhænger selvfølgelig af antal tilmeldte. Af denne vej mener vi der skal gives vej til finalen til 8
spillere. Så er der 2 pladser tilbage. Disse 2 der burde den ene plads komme den regerende
Danske mester til gode således han direkte vil kunne forsøge at forsvare sit DM uden først og
skulle kvalificere sig. Denne person kan sagtens stadig spille med i de forskellige afdelinger af
Danish Tour. Skulle det vise sig efter alle afdelinger er afsluttet og den regerende Danske mester
er placeret i top 6, ja så er det jo blot de 7 højst placerede på denne rangliste der er direkte
kvalificeret til finalekampene. Den sidste plads kunne være interessant og lade den tilfalde den
person som bliver den samlet vinder af mesterrækken eller DM vinderen for Juniorer Man må jo
formode at lysten til og prøver kræfter med de bedste må være skærpet efter en DM titel i kl. M
eller for Juniorer.. En sådan "gulerod" kunne også være med til og skærpe interessen samt øge
deltagerantallet for spillere i Mesterrækken som ikke har været så høje de seneste år.
Dette er sikkert en tanke / forslag blandt flere, men mener at dette kan være med til at skærpe
interessen for at spille med om et DM lige fra M-række spillere og opefter.
Skulle der være spørgsmål til dette forslag så kontakt mig blot på denne mail eller mobil
30311833
Dette forslag er indsendt på vegne af ABK 31 og ser jeg gerne i vil drøfte på jeres møde d. 21.
Febr.
Claus Petersen - ABK 31
TU-udvalget kan først give svar til ABK 31, når vi har modtaget en vurdering fra
eliteudvalget.
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Viborg Billard Club:
Jeg er blevet gjort opmærksom på af et af klubbens serie 2 hold, efter de havde været i xxx BK at
spille. At deres klæder ikke har været skiftet i 5 år og kvaliteten var under al kritik, jeg synes der
bør indføres en form for DDBU standard mht klæder på bordene, et forslag kunne være at der
max. må være to år mellem skift og hvis ikke der er økonomi i klubben til dette, at så enten kan
klubben ikke deltage i turneringer eller også kan man måske lave en penge pulje i unionen hvor
man vil kunne søge om et lille tilskud til klædeskift dette kunne være i samarbejde med Jbm eller
Søren Søgård billard om en aftale der.
Jeg synes bestemt der bør være et krav ang. kvaliteten af de klæder/borde der spilles turnering på,
om det er Serie 3 og op.
Med venlig hilsen
Heine F Jensen
Turneringsleder
Viborg billard Club
DDU kan ikke dikterer nye klæder, derimod kan vi tage kontakt til nævnte klub og derefter
vurderer om bordene er egnet til at afvikle turneringskampe, eller om klubben skal fratages
hjemmebane.
*****
Seniorcupper i vest:
TU-udvalget har tidligere sendt forslag ud til klubberne omkring ændring af afvikling af
seniorcupper. Som det kører nu er vi nødsaget til at sig nej til flere spiller på grund af
pladsmangel. – Forslaget er blevet godt modtaget, så vi kører det nye system fra næste sæson
(som et prøveår)
*****
§ 9 Turneringsafvikling til DM – ændringsforslag fra DDBU
Seedning:
A. Alle discipliner: - Nr. 1 – 4 fra det sidste DM seedes først.
B. 3-bande carambole og 5-Kegle: - Seedning foretages efter DDBU’s officielle rangliste i
pågældende disciplin
Turneringsafvikling:
Såfremt der afvikles runder udover semifinale og finale, gælder flg.:
A.

B

I Keglebillard og 3-bande carambole mænd seedes de 16 bedste direkte til semifinalen,
dog forudsættes, at spillerne fra 5 – 16 har elitesnit, - der foretages totalseedning i alle
runder.
5-kegle: De 12 bedst placerede på ranglisten er kvalificeret til finalen medens der spilles
kvalifikation om de sidste 4 pladser - der foretages totalseedning i alle runder.
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GP point til senior-/oldboys cupper
Da der er mange deltagere (op til 80) til cupperne er pointsystemet ikke retfærdigt, - så PL
kommer med oplæg til nyt pointsystem til næste møde.
*****
§ 3 stk. 4B – Forslag fra DDBU – stykket fjernes.
B. Medbringes spillerlicens kortet ikke til en kamp er spilleren ikke startberettiget og
modstanderen vinder uden kamp. I holdkampe udgår spilleren og de øvrige
spillere stiller op efter styrke (årsgennemsnit/eller rangliste)
TU-udvalget mener ikke det længere er nødvendigt med ovennævnte paragraf, idet det kun
er spillere med indløste licenskort der kan hentes frem på turneringsskemaerne, - men der
henstilles dog til at medbringe kortene a.h.t. licens numrene.
*****
Forslag til nyt stk. §8,2 stk. D
Tidtagningsure/tavler kræves for afholdelse af hjemmebane i DM, Billard Fyn Liga og Tours
Forslaget vedtaget.
*****
Turneringsmøde
DDBU´s turneringsudvalg havde forsøgt at indkalde klubberne til turneringsmøde den 22. februar
2014 i Odense, - men interessen fra klubberne var så lille, at mødet blev aflyst. – Det fornemmes,
at mange klubber ikke tilmelder sig, da de mener det hele vil gå på diskussioner/debatter omkring
eliten. -TU-udvalget blev enige om at prøve igen til næste år, efter en anden koncept, og lidt
senere på sæsonen f.eks. først i maj måned.
Eliteudvalget afholder turneringsmøde med 1. og elite klubberne
Turneringudvalget afholder turneringsmøde med de øvrige klubber, fra 2. div. og nedefter.
*****
Regionsfinaler i serie 3 og oldboys vest
Serie 3 - Der er 19 puljer – det blev besluttet at de 15 bedste er oversiddere og de 4 dårligste hold
spiller om én plads.
Oldboys – De 30 puljevindere samt de 2 bedste nr. 2 går videre.
*****
Landsfinale i 1. division kegler
Der var enighed om, at flytte landsfinalen én uge til den 13. april 2014. – Klubberne gøres
opmærksom på ændringen.
*****
Fremtidige datoplaner
Når der foretages ændringer på datoplanen skal hele linien markeres med en farve, så det er
overskueligt at se hvilke ændringer der er foretaget.
*****
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Protest over dommerafgørelse i Kegler kl. A i Ørbæk BK
DDBU´s turneringsudvalg har modtaget en protest over at dommeren har give en spiller lod til at tage et
prøvestød imens der blev pudset baller.
DDBU har indhentet oplysninger om sagen fra de øvrige spillere (undtagen én, der ikke var tilstede i
lokalet) – protesten blev ikke nedlagt da situationen opstod i 2. runde, men i 3. runde.
Turneringudvalget var enige om, at det var en kritisabel beslutning dommeren tog, - men DDBU kan
og vil ikke gå ind og ændre en dommerafgørelse, som der nok heller ikke ville blive gjort i andre
sportsgrene. Derfor afviser turneringsudvalget protesten. – Samtidig gives der en ”næse” til
dommeren for hans kritisable beslutning.

*****

Ungdomscup landsfinale 2014
Bristol Odense står som arrangør for LF ungdomscup den 24. maj 2014
*****
Eventuelt
Enighed om, at TU-referaterne ikke lægges på FB, men HR oplyser, at referatet er tilgængeligt på
DDBU´s hjemmeside
JM: Ved overgang til ny sæson, skal alle TU-planer fra forrige sæson fjernes, så der ikke igen
opstår misforståelser. – KJ oplyste, at dette ville ske umiddelbart efter sæsonstart.
Tenax-double i vest – fremover vil det igen være søndag der fra DDBU´s side bliver sidste
afviklingsdag, - vi har i denne sæson brugt tirsdag, hvad har givet en del problemer for de spillere
der har skifteholdsarbejde.
TU-udvalget vil såfremt der kun er nogle få punkter på programmet afholde telefonmøder, - men i
de fleste tilfælde vil der være behov for fysiske møder.
DDBU har udarbejdet en afviklingsplan for alle RF og LF, - denne lægges på
www.billardresultater.dk, så alle kan se hvor mange der går videre til næste runde.
PL udarbejder ændringsforslag til §10 stk. 17 (brug af reserve) til næste møde.

Hanne Rasmussen
referent
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