
Samlet referat fra: 

Møde i Snookerudvalget 

Dato: 17. juli og 31. juli 2016 

Sted: Bristol, Odense 

Tid: 12:00-20:00 og 12:00-18:30 

Deltagere: 

Per Micki Christensen  Formand  (PC) begge dage 

Christopher Vejlager  Næstformand  (CV) begge dage 

Daniel Jallov   IT-Ansvarlig  (DJ) begge dage 

Martin Søndergaard  IT-Ansvarlig  (MS) begge dage 

Hussam AlSaffar  Ungdomskoordinator (HA) begge dage 

Andreas Koll Petersen  Turneringskoordinator (AK) 17. juli 

Torben Trudslev Pedersen  Presseansvarlig (TP) 31. juli 

Dagsorden: 

1. Indledning af formanden 

2. Forslag til ny turneringstruktur 

3. Nye ranglister 

4. Pengepræmier 

5. Pressen 

6. Generelt 

7. Nyt reglement og nye spilleregler 

 

Ad 1) Indledning af formanden 

PC blev nyvalgt formand, da han blev valgt ind i DDBU’s bestyrelse den 04. juni 2016 på dennes årsmøde. 

PC erstatter tidligere formand Peter Graversen. 

PC indledte møderne med at byde velkommen og komme med en beretning fra de idé- og udviklingsmøder, 

som var blevet afholdt hhv. den 09. og 10. juli 2016 i Odense og Frederiksberg. Idé- og udviklingsmøderne 

var åbne møder for alle spillere og klubber, hvor de kunne komme med forslag og kritik til den kommende 

sæson og de nuværende forhold i dansk snooker. Møderne var en succes med i alt 15 deltagere, og der 

kom en masse gode input, og forslaget til en ny turneringsstruktur blev fremlagt, hvor der syntes at være 

stor opbakning omkring. 

PC forklarede herefter om DDBU’s organisering og Snookerudvalgets placering i organisationen, ligesom 

budgettet for snooker blev fremlagt. Det nye snookerudvalg blev også præsenteret sammen med 

arbejdsopgaverne og rollerne for de enkelte medlemmer. 

 

Ad 2) Forslag til ny turneringsstruktur 

PC har i samarbejde med CV arbejdet på en ny turneringsstruktur, som blev fremlagt for det nye udvalg. 

Strukturen indebar en væsentlig øgning af antallet af turneringer, samtidig med at der var fokus på 

enkeltweekendsturneringer og ungdomsturneringer. Ungdomsturneringer var et ønske fra 



ungdomskoordinator HA, og enkeltweekendsturneringer har været et udbredt ønske blandt bredden i 

dansk snooker de sidste mange år. 

I den gamle struktur var der kun ét turneringsformat, nemlig Grand Prix. Derudover var der DM ordinær, 

DM 6-reds, DM Kvinder og DM U21. Med den nye struktur er der flere formater, nemlig Grand Prix, Danish 

Tour Championship, Danish Tour Championship Grand Final, Masters, Shoot Out, ungdomscupper, DM 

ordinær, DM 6-reds, DM U21, DM U14 og DM Kvinder. 

I den nye turneringsstruktur er der lagt vægt på følgende faktorer: 

- Turneringer over én weekend 

- Deltagermaksimum (pga. kapacitetsproblemer) 

- Mere ungdom 

- Faste formater 

- Tiltag for bredden 

- Mere kamptræning til eliten 

- Flere spillesteder – rundt i hele Danmark 

Grand Prix: Denne turnering er ligesom de gamle, hvor der afvikles to stadier; et kvalifikationsstadie og et 

finalestadie. Turneringen er over to weekender, og der spilles bedst af tre i kvalifikationsstadiet og bedst af 

fem og syv i finalestadiet. De 16 bedste placerede på den ordinære rangliste af de tilmeldte er direkte 

kvalificeret til finalestadiet, og der kæmpes så om 16 yderligere pladser i kvalifikationsstadiet. Førhen var 

kun otte spillere direkte seedet. Tiltaget skal give flere kampe til eliten og mere rum til bredden i 

kvalifikationsstadiet. Grand Prix giver 10.000 ranglistepoint, som tæller på den ordinære rangliste. Der er et 

maksimum antal deltagere på 60, og den kan afvikles i klubber med mindst fire borde. 

Danish Tour Championship (DTC): Denne afvikles over én weekend med bedst af tre frames hele vejen. Der 

seedes vilkårligt fra starten, og der er intet kvalifikationsstadie. DTC giver 4.000 ranglistepoint. Der er et 

maksimum på 32 deltagere, og den kan afvikles i klubber med mindst to borde. Vilkårlig seedning er et 

breddetiltag, der skal sørge for, at man ikke er garanteret som ny eller lavt placeret på ranglisten altid at 

skulle møde en elitespiller. På denne baggrund giver turneringen heller ikke så mange ranglistepoint. 

Konceptet er direkte kopieret fra World Snooker. 

DTC Grand Final: Turneringen afvikles på samme måde som en DTC, dog med seedning fra DTC-ranglisten. 

De 32 bedst placerede på DTC-ranglisten af de tilmeldte spillere får lov til at deltage. Turneringen giver 

10.000 ranglistepoint. Konceptet er direkte kopieret fra World Snooker. 

Masters: Masters er en turnering for de otte bedst placerede på den ordinære rangliste. Der kæmpes i én 

weekend blandt de bedste i Danmark. Turneringen giver ingen ranglistepoint, men der vil være 

pengepræmier. Turneringen er et tiltag for at forsøge at øge mediefokusset på dansk snooker og samtidig 

give mere kamptræning på højt plan til eliten. Den bliver afviklet med et gruppestadie og et 

knockoutstadie, og der spilles lange distancer. 

Shoot Out: Shoot Out er et breddetiltag, hvor der spilles bedst af én frame hele vejen. Der spilles med 

shotclock, hvilket vil sige, at spilleren ved bordet kun har 15 sekunder til at støde i de første fem minutter af 

kampen og kun 10 sekunder i de sidste fem minutter af kampen. Der er tid på hver frame, således at den 

stopper efter 10 minutter. Der spilles et gruppestadie og et knockoutstadie. Turneringen giver ingen 

ranglistepoint, men der vil være pengepræmier. Shoot Out er et anderledes turneringsformat, som skal 

puste liv i dansk snooker. 



Ungdomscupper: HA havde fremlagt ønske om, at der skulle afvikles separate ungdomsturneringer med en 

særlig ungdomsrangliste. Dette ønske blev glædeligt modtaget i udvalget, og det var også et ønske fra en 

ungdomsspiller, der var mødt op til et af idé- og udviklingsmøderne. Ungdomscupperne afvikles over én 

dag, således at de unge ikke skal overnatte. Man skal være ungdomsspiller for at deltage, hvilket vil sige, at 

man skal være U21-spiller. Der vil blive et gruppestadie med bedst af én frame i kampene og efterfølgende 

et knockoutstadie med bedst af tre. 

DM Ordinær: Danmarks Idrætsforbunds Danmarksmesterskab i Snooker vil fortsat være den turnering, der 

giver flest ranglistepoint. Vinderen vil også fortsat være den første til at blive udtaget ved internationale 

turneringer. Der er 15.000 ranglistepoint på spil. DM vil blive afviklet over 2x3 dage i påsken og store 

bededags-weekenden. Det vil være et udvidet Grand Prix-format, hvor der spilles dobbeltknockout i 

kvalifikationsstadiet og enkeltknockout i finalestadiet. 

DM 6-reds: DM 6-reds har været på touren førhen også, og det vil den fortsætte med, dog med et andet 

format. Som noget nyt vil den ikke give ranglistepoint, da der har været stor kritik af dette, og der ikke var 

nogen gode argumenter for at beholde det sådan. 6-reds afvikles over én weekend som bedst af fem og syv 

frames. 

DM U21: DM U21 vil fortsat være på touren. Den vil blive afviklet som en ungdomscup blot med længere 

distancer og over en hel weekend, hvis der er nok spillere. Som noget nyt vil den give point til 

ungdomsranglisten. 

DM U14: DM U14 vil ikke give ranglistepoint til ungdomsranglisten, men turneringen skal fungere som et 

tiltag for de helt unge i dansk snooker, så de kan få en succesoplevelse fra starten uden at blive tromlet 

over af de lidt ældre. 

DM Kvinder: DM Kvinder har været under massiv kritik, da der ikke er et DM for mænd. Det er udvalgets 

holdning, at DM for kvinder principielt ikke bør være på touren, da der er et ordinært DM og intet DM for 

mænd. Dog er turneringen blevet fastholdt på baggrund af kvinders manglende repræsentation i dansk 

snooker. Så turneringen skal ses som et tiltag for at trække flere kvinder til spillet. Det skal ikke anses som 

en erkendelse af, at kvinder har dårligere forudsætning end mænd for at klare sig godt i snooker. Det er 

snookerudvalgets holdning, at snooker er et kønsneutralt spil, hvor begge køn har de samme 

forudsætninger for at klare sig godt. 

Spillesteder: Følgende spillesteder vil blive brugt i år: Albertslund BK, Frederiksberg BK, Bristol Odense, 

Aalborg BK, Hjørring BK, Horsens BK og Esbjerg BK. Sidste sæson var der kun turneringer i Aalborg BK, 

Esbjerg BK, Bristol Odense og Frederiksberg. Så der er kommet tre spillesteder mere på listen i den 

kommende sæson, og alle disse er mindre klubber med kun to borde, som skal gøre, at vi kommer rundt til 

alle klubber i Danmark, hvor det er muligt at spille, så vi rammer flest mulige spillere. 

Turneringsindskud: Turneringsindskuddet vil til alle turneringer, som ikke er ungdomsturneringer, være på 

200 kr. Det blev besluttet, at kvinder også betaler 200 kr., hvor de før har betalt halv pris ligesom børn. Der 

er ikke særlig grund til at fastholde halv pris for kvinder, da de ikke er at sidestille med børn. Det fastholdes 

dog, at børn under 18 år betaler halv pris til turneringer, som ikke er ungdomsturneringer. 

Den nye turneringsstruktur blev, efter nedsættelse af arbejdsgrupper mellem møderne, vedtaget i 

udvalget. 

Maksimum antal deltagere: Udvalget har set det nødvendigt at indføre et maksimum antal deltagere til 

alle turneringer, der ikke er et DM. Det har været diskuteret til alle møder, om der skulle være fortrinsret 



for nogle spillere til at tilmelde sig. Dette er dog, med de nuværende IT-systemer, en praktisk umulighed, og 

der vil også være andre problematikker forbundet med det, da der i tilmeldingsperioden kan ligge flere 

turneringer, hvorfor man ikke ved, hvem der har fortrinsret, før sidste turnering er afholdt. Det blev derfor 

besluttet, at al tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet. 

Tilmeldingsfrister: Det blev besluttet, at tilmelding til den enkelte turneringer åbner fire weekender før 

turneringens start om søndagen kl. 20:00 og lukker igen weekenden før turnerings start om fredagen kl. 

23:59. 

 

Ad 3) Nye ranglister 

Den nye struktur betyder, at der kommer tre ranglister, som kører sideløbende: 

Den ordinære rangliste: Denne tæller alle turneringer, som er ranglisteturneringer, men som ikke er 

ungdomsturneringer. Mere præcist er det: Grand Prix, DTC, DTC Grand Final og DM. Ranglisten lægges til 

grund ved seedning og ved udtagelse til internationale mesterskaber. 

DTC-Ranglisten: DTC-ranglisten tæller alle DTC-turneringer, som også tæller på den ordinære rangliste. 

Ranglisten benyttes udelukkende til at udtage spillere til DTC Grand Final og som seedningsgrundlag i 

denne. 

Ungdomsranglisten: Ungdomsranglisten tæller alle ungdomsturneringer, som også er ranglisteturneringer. 

Turneringer på den ordinære rangliste vil ikke tælle med på ungdomsranglisten. Seedning til 

ungdomsturneringer er via denne rangliste, og udtagelse til internationale ungdomsturneringer er også via 

denne rangliste. 

 

Ad 4) Pengepræmier 

Det blev besluttet, at alle turneringer, som ikke er ungdomsturneringer, skal give pengepræmier. Dette 

indbefatter også DM, DM Kvinder og DM 6-reds, som før ikke har givet pengepræmier. PC har undersøgt 

muligheden for dette, og pengepræmier til DM strider ikke imod DDBU’s bestemmelser. Formand for 

DDBU’s bestyrelse, Flemming Busk Knudsen, blev også spurgt ind til dette under et møde med PC, og han 

meddelte, at der efter hans mening ikke var noget problem i fremover at udbetale pengepræmier til DM. 

Det blev besluttet, at pengepræmier fremover skulle fordeles efter en ny fordelingsnøgle afhængigt af 

deltagerantallet, samt at metoden, hvorpå pengene blev udbetalt, bliver ændret, så det fremover bliver ved 

bankoverførsel eller overførsel via Mobilepay. Udvalget finder det ikke rimeligt, at en turneringsleder skal 

gå rundt med mange penge på sig til en turnering, hvor denne også har andre opgaver at varetage. Det vil 

være uansvarligt for udvalget at pålægge nogen en sådan opgave og meget byrdefuldt for den enkelte. 

Det blev besluttet, at der ikke udbetales pengepræmier til ungdomsturneringer. HA anbefaler ikke, at man 

giver de unge indtrykket af, at snooker handler om penge. Derimod vil der eventuelt blive indkøbt præmier 

af anden art eller lignende. 

Det blev besluttet, at præmietilskuddet til Grand Prix, DM, DTC Grand Final og Masters skal være på 5.000 

kr. til hver, og til DTC, DM 6-reds og Shoot Out skal det være på 2.500 kr. Der vil ikke være præmietilskud til 

ungdomsturneringer samt DM Kvinder. 



 

Ad 5) Pressen 

Presseansvarlig TP fremlagde en plan for at nå ud til pressen i lokalområderne. Planen er at lave en oversigt 

over lokalpressen og så udsende invitationer og information om alle turneringer, når de bliver afholdt. 

Dette skal øge fokus på snooker i lokalmedierne og skabe interesse omkring snooker på turneringsplan. 

 

Ad 6) Generelt 

Miss-reglen: Det blev diskuteret, om vi skulle anvende de nuværende miss-regler, som har været 

specificeret i de danske spilleregler, eller om man skulle anvende de internationale regler, som er baseret 

på skøn. Der var fordele og ulemper ved begge, men det blev vedtaget, at vi følger international standard. 

Lægeattest: I det nye reglement er det beskrevet, hvorledes man som udgangspunkt skal fremvise 

lægeattest, hvis man vil beholde sine opnåede ranglistepoint, hvis man har meldt afbud eller er udeblevet 

fra en kamp. Ligeledes hvis man vil undgå andre sanktioner. En spiller spurgte, om vi havde lov til at spørge 

om dette. PC har undersøgt dette i DIF og hos Styrelsen for Patientsikkerhed. En læge samt en jurist fra 

Styrelsen udtaler, at vi selvfølgelig har lov til at spørge deltagerne om at se en lægeattest. Hos DIF er det 

også almindelig praksis, at man anvender lægeattest i de enkelte organisationer. På baggrund af dette ser 

udvalget ingen grund til ikke at følge denne sædvanlige praksis, hvorfor dette vil blive fastholdt i 

reglementet. 

Dresscode: Der var overvejelser om, hvorvidt der skulle være forskellig dresscode til turneringerne i form af 

poloshirt til nogle og fuldt dress til andre. Dette blev forkastet, og det blev vedtaget, at der er ens 

dresscode til alle turneringer i form af fuld dress. Til Masters vil butterfly være obligatorisk, men ellers er 

butterfly som det eneste valgfrit. Hvad et fuldt dress indebærer er beskrevet i det nye reglement. 

Ungdomsspillere vs. juniorspillere: Der var lidt forvirring omkring ungdomsspillere og juniorspillere. Hos 

DDBU har man i kegle og carambole en definition på en ungdomsspiller, der siger, at man skal være under 

19 år den 01. september i det år, hvor den pågældende sæson starter. En juniorspiller er en, som er under 

21 år den 01. september. I pool har man ikke noget, der hedder ungdomsspillere, men man har 

juniorspillere, som er spillere, der er under 19 år inden den 01. januar i den pågældende sæson, eller som 

maksimalt har sin 18 års fødselsdag i det pågældende år. Hos IBSF og EBSA har man den definition, at en 

ungdomsspiller ikke må være fyldt 21 år, året før en turnering afholdes. Der er altså ikke klarhed på dette 

område. Det blev besluttet, at vi følger IBSF’s standard, således at vi ikke får problemer med udtagelse til 

internationale turneringer i snooker. Derfor er snookers definition af en ungdomsspiller en, som ikke er 

fyldt 21 år i det år, hvor sæsonen starter. Snooker opererer ikke med begrebet juniorer eller oldboys. 

Bindende tilmelding: Det blev besluttet, at en tilmelding til en turnering er bindende for den enkelte spiller. 

Man vil således ikke få tilbagebetalt sit indskud, hvis man melder afbud, framelder eller udebliver. Dette 

skyldes, at vi med vores først-til-mølle-princip kan have spillere, der blot tilmelder sig alle turneringer med 

det samme for derefter at framelde sig, hvis de finder ud af, at de ikke kan. Dette finder vi ikke 

hensigtsmæssigt. 

Udtagelseskriterier til internationale turneringer: Ved udtagelse til internationale turneringer udtages den 

forsvarende danmarksmester først. Dernæst har udtagelsen udgangspunkt i ranglisten. Ved internationale 

ungdomsturneringer udtages den forsvarende danmarksmester for ungdomsspillere først og dernæst 



udtages via ungdomsranglisten. Snookerudvalget vil hvert år og snarest muligt udkomme med en 

fortegnelse over, hvilke internationale turneringer, der udtages spillere til, samt hvor mange og hvem der 

får tilskud til dette. 

 

Ad 7) Nyt reglement og spilleregler 

PC er ved at udfærdige et nyt reglement og nogle nye spilleregler. Reglementet skal være i tråd med 

DDBU’s øvrige reglementer og retningslinjer, og spillereglerne er forældede. Reglementet og spillereglerne 

vil udkomme før sæsonstart den 01. september og vil have gyldighed herfra. 

 

Med venlig hilsen 

Per Micki Christensen 


