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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 01. FEBRUAR 2013 I BRISTOL 
 
 
 
Deltagere: 
Jan Mortensen – TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) 
Jan Bemmann (JB)  
Peter Lund (PL) 
Sv. Aage Hansen (SVH) 
Karsten Jørgensen (KJ) 
Hanne Rasmussen (HR) 
 
 
 
 
Fremover starter TU-møderne altid med gennemgang af sidste referat 
 
TU-reglement §11 stk. 15 N  

Nedrykningsspil: 

De to sidst placerede i elitedivision i 3-bande carambole spiller et slutspil mod vinderne fra 1. 
division 
Nr. 7 og 8 i elitedivisionen 3-bande carambole spiller oprykningskamp mod de opryknings- 
berettigede i 1. division øst og vest, kampen mellem de to 1. divisions hold tæller som 1. divisions 
landsfinale, det højst rangerede hold (nr. 7 i elitediv.) får tildelt hjemmebane. 
 

 
   ***** 
 
Tilføjelse §11 stk. 15 L – nyt stk. 
En klub kan være repræsenteret med ét hold i elitedivisionen.  
Hvis ikke der kan findes et oprykningsberettiget hold mellem nr. et eller to i 1. div. forbliver 
nr. 11 i elitedivisionen 
 
   ***** 
 

Forslaget fra Billardklubben Frem (Formand Benny Kjærsgaard) 
 
1. division består af 8 hold opdelt i øst og vest. 
Der er tvungen oprykning fra 1. division medmindre at klubben allerede er repræsenteret i 
elitedivisionen samt skriftligt har meddelt unionen ved tilmelding, at man ikke ønsker oprykning. 
Valget er altså kun en mulighed for hold der allerede har et hold i elitedivisionen. Øvrige klubber 
orienteres herom ved udsendelse af turneringsplan for divisionen. 
Efter endt grundspil er der tvungen oprykning af det bedst placerede hold, som ønskede oprykning 
inden sæsonen.  
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Elitedivisionen består af 12 hold. 
Efter endt grundspil er der nedrykning for de 2 dårligst placerede hold, såfremt der findes 2 hold 
som er oprykningsberettiget i 1. division. Findes der ikke 2 hold i 1.division, så spørges de 
nedrykkende hold, hvorvidt de ønsker nedrykning eller at forblive i Elitedivisionen. 
Skulle det ske, at ingen hold i 1. division ønsker oprykning, og ingen af de 2 nedrykkende hold 
ønsker at forblive i Elitedivisionen, så afvikles Elitedivisionen med 11 eller 10 hold året efter. 
 

 
Ovenstående forslag giver klubberne mulighed for at frasige sig retten til oprykning, men kun hvis 
klubben allerede er repræsenteret i elitedivisionen. 
Optimalt ser vi 12 forskellige klubber repræsenteret i Elitedivisionen, men der skal være sportslig 
værdi og ikke mindst lyst til at deltage. Dette er grunden til, at vi stiller dette forslag. 
 
TU-udvalget afviste forslaget, den nuværende reglen om kun ét hold fra hver klub bibeholdes. 

 

   *****  

 
Forslag fra Johnny Sort Jensen, Asaa BK 
 
Forslag til ændring af pointdeling i forbindelse med afvikling af holdkampe. 
Jeg har tidligere fremlagt følgende forslag, men vælger at prøve igen, idet det måske er tid til at 
gøre vores sport mere spændende for såvel spillere som publikum. Mange andre idrætsgrene 
nytænker i forhold til at gøre idrætsgrene mere interessante for såvel spillere som publikum.  
I alt enkelthed går forslaget ud på, at der i en holdkamp spilles om 3 point.  

- Vinder et hold, tildeles der 3 point. 
- Ved uafgjort tildeles begge hold 1 point. Det hold med højeste score tildeles et ekstra point. 

I tilfælde af ens score, er det højeste serie osv. 
Alle billardspillere der har prøvet at spille slutspil, eller oprykningskampe ved, at det at hvert point 
tæller, gør sporten langt mere interessant. Som det er i dag, er det totalt uden betydning om man 
taber med 800 point i en holdkamp i kegle elite, eller kun 2 point.  
Med dette forslag tænker jeg ikke kun elitedivision, men en regel der skal implementeres i samtlige 
rækker. I handicaprækker og old boys bør det være den højeste % score der så er afgørende for 
hvem der får det ekstra point når en kamp ender uafgjort. 
Ser frem til at høre udvalgets bemærkninger hertil. 
 
TU-udvalget har rundsendt forslaget til samtlige klubber, ud af DDBU´s 187 klubber er der 154 
som ikke har reageret, og vi må formode at disse klubber er tilfreds med det nuværende. – TU-
udvalget har også undersøgt om forslaget kunne afprøves på en enkelt division/serie, men det vil 
blive en væsentlig omkostning, idet der skal laves et nyt program. – TU-udvalget har afvist 
forslaget. 
 
   ***** 
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Hej turneringsudvalg, 

 

Vi har i flere tilfælde oplevet at alkoholpolitikken ikke bliver overholdt når vi kommer ud til 
turneringskampe, selvom man gør opmærksom på dette. Dette er især slemt hvor der spilles bla. 
old-boys hold. Hvis man henviser til reglerne i vores turneringsregelement angående indtagelse af 
alkohol under turneringskampe, så er der mange klubber der opfatter regelen som værende ikke 
gældende for oldboys hold. Vi mener at reglen gælder for alle turneringskampe. 

I tilfælde af at man gerne vil drikke en øl under kampen, så skal alle være enige om at det ikke er 
noget problem. Vi vil gerne have at DDBU gør det klart for alle klubber at disse regler gælder for 
alle hold. 

Bestyrelsen i BK. Sorana 

 

DDBU´s turneringsreglement §7 stk. 12 er gældende for alle, og skal overholdes. 
12.     I forbindelse med turneringskampe/stævner er spillere, dommere, listeførere og officials    
 underlagt DIF’s dopingreglement. 
 Alle er forpligtiget til, på DIF's og DDBU's foranledning, at lade sig doping- og 

alkoholteste før eller straks efter kampen. 
     Det er ikke tilladt at indtage alkoholholdige drikke under stævner/ turneringer. Dette 

gælder fra stævnets begyndelse til den enkelte spiller har spillet/dømt sin sidste kamp den 
pågældende dag. 

      Det er ikke tilladt, at spille med større alkoholpromille i blodet end laveste promillegrænse 
for bilkørsel. 

 
   ***** 
 
 
Bramming Billard Klub sender her et forslag til turneringsreglementet vedr. ranglister. 
 
Det bør i 2013 og fremover være muligt at søge og sortere i ranglisterne på klubnavn f.eks. 
Bramming. 
Det bør også være muligt at søge på personnavne - alternativt licensnummer.  
(Motivering: Når ranglisterne skal dække hele unionen vil der i f.eks. oldboys-turneringen være 
over 1600 spillere). 
 
Frede Kamp Jensen 
Turneringsleder 
Bramming Billard Klub 
 
TU-udvalget arbejder videre med forslaget hvor klubberne også skulle kunne udskrive en 
klubliste. 
 
   ***** 
 
Ansøgning til diverse finaler: 
Bristol får tildelt DM Fri carambole og Cadre samt Søgaard-cup 3-bande finalen 
Næstved får tildelt DM 1-bande 
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   ***** 
 
Forslag fra Sv. Aage Jensen, Marstal BK – som vi blev enige om at tage op igen når vi kender antallet af 
tilmeldte hold for sæson 2012-13, har indsendt en udvidelse af forslaget som han indsendte til sidsteTU-
møde 

 

Fri Carambole er kedelig med kun 1 kort kamp i hver runde. 
Hvad med at lade 3 hold mødes i hver runde. Se nedenstående forslag. 
Der kunne måske spilles til en lidt kortere distance. 

Pulje på 4 hold.   Pulje på 5 hold.   Pulje på 6 hold 
      

2 x 4 runder 2 x 5 runder 2 x 3 runder
      

Runde nr.   Runde nr.   Runde nr. 
      

1 og 5 Hold 1 1 - 3 1 og 6 Hold 1 1 - 3 1 og 4 Hold 1 1 - 3 
Hold 2 1 - 2   Hold 2 1 - 2 Hold 2 1 - 2 
Hold 3 2 - 3   Hold 3 2 - 3 Hold 3 2 - 3 

      
2 og 6 Hold 4 4 - 2 2 og 7 Hold 4 4 - 1 

Hold 1 4 - 1   Hold 5 4 - 5 
Hold 2 1 - 2   Hold 1 1 - 5 

      
3 og 7 Hold 3 3 - 1 3 og 8 Hold 2 2 - 4 2 og 5 Hold 2 2 - 4 

Hold 4 3 - 4   Hold 3 2 - 3 Hold 3 2 - 3 
Hold 1 1 - 4   Hold 4 3 - 4 Hold 4 3 - 4 

      
4 og 8 Hold 2 2 - 4 4 og 9 Hold 5 5 - 2 

Hold 3 2 - 3   Hold 1 5 - 1 
Hold 4 3 - 4   Hold 2 1 - 2 

      
  5 og 10 Hold 3 3 - 5 3 og 6 Hold 3 3 - 5 
    Hold 4 3 - 4 Hold 4 3 - 4 
    Hold 5 4 - 5 Hold 5 4 - 5 

 

 

 
 
TU-udvalget vil først tage endelig stilling til forslaget når vi ved hvor mange hold i Fri carambole 
der tilmeldes næste sæson, - tilmeldingsfrist den 1. august 2013 
 
   ***** 
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Forslag fra Johnny Sinnbeck, Rosenholm BK 

 

Selv om det ikke direkte har noget med turnerings reglementet at gøre, vil Rosenholm gerne 
fremsætte forslag om at de point der spilles til i individuelle turneringer bliver proportionale med 
snitgrænserne. 

EKS. 
 Carambole klasse B.  
NU. 
  
3 Bande – snitgrænse             0,449 – Distance der skal spilles til = 25 
1 Bande – snitgrænse             0,749 – Distance der skal spilles til = 30 
Fri carambole – snitgrænse   1,749 – Distance der skal spilles til = 70 
 
Ved proportionale snitgrænser i carambole klasse B.  
  
Forslag: 
3 Bande – snitgrænse             0,449 – Distance der skal spilles til = 25 
1 Bande – snitgrænse             0,749 – Distance der skal spilles til = 42 (40) 
Fri carambole – snitgrænse    1,749 – Distance der skal spilles til = 97 (100) 
 

Begrundelse: 
Når man spiller i disse turneringer kan det i 1 Bande og Fri carambole ofte gå meget hurtigt. 
Man kan kører op til 350 km. (hver vej) og spiller sine 3 kampe på under 2 timer hvorimod 3 kampe 
i 3 bande tager omkring 3 timer eller mere. 
 
TU-udvalget besluttede at afvise forslaget, idet vi for 2 år siden ændrede distancerne, og indtil 
videre bibeholder vi de nuværende distancer.  
 
 
   ***** 
 
 
Forslag fra Bov BK 
 
Som du kan se, har jeg ikke har så meget at lave på arbejde, derfor har jeg tid til at genere jer med 
lidt arbejde. 
Vi har haft en del diskussion i klubben – hvilke beføjelser /rettigheder listeføreren har i forbindelse 
med en kamp. 
Nogen mener han skal skride ind, hvis han opdager at dommeren ved bordet laver en fejl, andre 
mener det er spilleren (som ikke spiller) der skal gøre opmærksom på fejlen. 
Andre mener, at listeføreren eller den oversiddende spiller, ikke må sige noget, men det er 
dommeren ved bordet der suverænt bestemmer. 
Da jeg synes det ikke helt klart fremgår i §15 hvilke rettigheder/pligter en listefører/sidedommer 
har, synes jeg det kunne være en godt ide, at præciserer det i den nævnte paragraf. 
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Dertil kommer at jeg af og til observerer, at listeførerne ikke følger særligt opmærksom med i 
kampen. 
Ved ikke om det er noget der skal op på et årsmøde, eller om der er noget der kan ordnes 
administrativt. 
Men jeg har følgende forslag til tilføjelser i § 15: 
Stk 1.  
Dommeren er den højeste myndighed og han træffer enerådigt alle afgørelser i den 
kamp han dømmer. I tvivlstilfælde kan dommeren rådføre sig med en evt. listeførere, 
der fungerer som hjælpedommer. 
Dommerens afgørelser kan ikke ankes til overdommer eller turneringsleder. Kun hvis 
en dommer har taget fejl af en regel, kan turneringsleder/stævneleder træde til. 
Listeføreren har pligt til at følge med i spillet, og sikre sig at dommeren ved bordet 
tæller/dømmer korrekt. 
Listeføreren har ret til at gøre dommeren opmærksom på hvis det bliver begået fejl, dette skal 
gøres før næste stød tages. 
 
Forslaget fra Bov tilfører ikke TU-reglementet noget nyt, - det er enslydende med det vi har 
stående i reglementet i dag. 
 
Stk 14. 
Den spiller der ikke er ved bordet har ret til at indgive en protest, hvis han mener at den 
spiller der står ved bordet har begået en fejl, som ikke er blevet dømt. 
Protester skal indgives før det næste stød tages. Hvis ikke, kan protesten ikke behandles. 
Hvis protesten ikke kan afgøres af dommeren, med henvisning til reglerne, må han tage 
den til stævnelederen. Kampen er suspenderet indtil protesten er afgjort. 
 
Det må han også gerne ud fra nuværende TU-reglement 
 
 
Med venlig hilsen 
Benny Larsen 
Bov Billard Klub 
 
   ***** 
 
 
Forslag fra Bov omkring Tenax Double 
    
Derfor vil jeg forslå, at der i reglementet står:  
 
Førstnævnte hold i puljen kontakter de øvrige hold og aftaler spilledag, dette skal ske senest 5 dage 
efter turneringsplanen er udsendt, såfremt holdene ikke kan når til enighed, er det ”sidste frist” 
datoer der er gældende. 
 
Og næste problem er så – hvad skal konsekvensen være, hvis de ikke kontakter de andre hold 
indenfor fristen. 
 
Ved godt det bliver mere og mere kompliceret – men kig på det og kommenter det. J 
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TU-udvalget vedtog forslaget, - fremover vil denne tekst blive tilføjet TU-planen  
Forslag fra Viborg BC – forslag til afvikling af oldboys individuel keglebillard 
 
Forslaget er at turneringen skal være klasseinddelt,  med A B C D ---- række. 
Distancen i rækkerne må fastlægges af turneringsudvalget. 
En anden løsning kan være klasseinddeling med handicap. 
 
Begrundelsen er at der ikke er noget sportslig værdi i at en spiller med f.eks. 25 i snit spiller mod en 
spiller med 3 i snit 
Oldboys (pensionister) som har hverdage til billard, ønsker ikke at spille om aftenen og weekend. 
Turneringsudvalget afviste forslaget, en opdeling i klasser vil i de fleste klasser medføre meget 
lange afstande. 
 
   ***** 
 
Forslag fra Asaa BK – Johnny Jensen 
 
Nu er det jo snart således, at turneringerne går på hæld. De forholdsvis få kredsvindere skal spille 
videre, men 28 spilere af 32 (kreds med 8 hold) skal ikke spille mere. 
  
Jeg vil opfordre DDBU til at forsøge med en forårsturnering der løber i marts - april og gerne hen i 
maj. 
  
Det vil skabe aktivitet i klubberne, og samtidig være ed til at forhindre at der er spillere der stopper.  
  
Man kunne tillade nye spilere uden licenskort at deltage... På den måde er det muligt at få flere 
spillere med i urneringerne i den kommende sæson.. 
  
Lav turneringen med 6-8 hold, geografisk... Der behøver ikke være noget der hedder kredsvindere... 
Formålet er bare det at skabe aktivitet i klubberne.. 
  
 
TU-udvalget vedtog forslaget – der indbydes til ”BONUS-HOLDTURNERING” i form af en 
dobbelt turnering med fire hold i hver pulje. – Pris 200 kr. – spillerlicens kræves. 
 
 
   ****** 
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Til turneringsudvalget under DDBU (Sv. Aage Jensen, Marstal) 
4 forslag til udvalgets møde: 
  
1: 
Genovervej beslutningen om at der kun må være 8 ungdomscupper i VEST. 
Vi foreslår 12 eller frit slav. Marstal kan for eksempel ikke nå at deltage i Jylland. 
Går TU ikke ind for at forbedre ungdomsspillernes muligheder? 
De nye spillere har ikke snit til andet!  De er for nye til hold. 
Det er besluttet at DDBU udskriver 8 cupper øst og vest, - men det forhindre ikke klubberne i at 
arrangere alle de ungdomscupper de har lyst til, de skal blot holdes uden for DDBU´s rangliste, 
og præmier er for klubbens egen regning. 
2: 
Nyt navn til handicapturneringen: 
4-mandshold: 30 x snit (eller måske 3-mandshold: 30 x snit for at få flere klubber med) 
Eller bare kald det 4-mandshold fri eller 3-mandshold fri. 
Tilføjes listen over indkomne forslag 
3: 
Vi ser gerne at problemet med 4 spillere i en pulje tages op igen. 
Følg ØST og lad nogle 3-ere komme med så der indtil finalen kun bliver 3-mands puljer 
Det vil stort set fjerne problemet med at skaffe dommere. 
TU-udvalget vil arbejde videre med forslaget, og forsøger at få udarbejdet et tu-program der kan 
tackle oversiddere. 
4: 
Seed geografisk i alle runder til og med semifinalen. 
Det vil lette økonomien hos mange klubber/spillere. 
TU-udvalget afviste forslaget 
 
   ***** 
 
§7 stk. 11 (ordlyd ændret) 
Under afvikling af finaler om turneringskampe må tobaksrygning ikke finde sted i spillelokalet. 
 
   ***** 
 
Søgaard-cup 3-bande 
Det blev besluttet at ændre afvikling af finalen til 4 x 3-mands puljer  
 
   ***** 
 
Turneringskampe til handicapdistancer 
TU-udvalget har besluttet at distance i alle turneringer udskrevet af DDBU, hvor der spilles til 
handicapdistancer, må den beregnede distance ikke overskride 800 point  
 
   ****** 
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§ 3 stk. 5F – fjernes 
Teksten der fjernes: - Såfremt der forekommer en væsentlig forøgelse af snittet ved deltagelse i 
handicapturnering baseret på snitkampe, har DDBU´s turneringsledelse mandag til at regulerer 
gennemsnittet op. 
 
Cupper: 
Turneringsudvalget har på de sidste møder debatteret hvorvidt vi skulle beholde de nuværende 
cupper og præmier m.v. eller finde nye afviklingsformer.  – Efterfølgende har der verseret mange 
rygter om at DDBU ville nedlægge ladiescupperne, - der er enighed om, at såfremt pigerne viser 
interesse for cupperne bevares de. – Det skal dog understreges, at der kun udskrives 8 ladiescupper 
øst og 8 vest. 
 
 
 

Til DDBU´s Turneringsledermøde. 
 
Undertegnede føler at der er for lidt tilmeldte til cupper øst, fra det tidligere 
Lokalunion Lolland Falster. (Senior og Old Boys cupper). 
Vores spillere er bange for at de skal på lange afstande hvis de tilmelder sig. 
Vi har haft cupper lokalt, men kun få tilmeldte. En Ladies cup i Nyk. F. med 0 tilmeldte. 
Da jeg har siddet som kasserer i lokal unionen, har jeg tallene fra flere år tilbage, og 
de er i en hel anden kaliber end tallene fra i år og sidste år. 
 
Sæson  OldBoyscup  Seniorcup  I alt 
2003/04 55     55 
2004/05  48   187  235 
2005/06  50  167   217 
2006/07  30  123  153 
2007/08  26  102  128 
2008/09  36     95  131 
2009/10  27    65    92 

272  739  1011 
 

Disse tal giver et snit på 144 spillere pr. år til de 2 slags cupper på Loll. Falster. 
I denne sæson er der tilmeldt 9 spillere til Old Boys cup i de første 6 afdelinger. 
Et gennemsnit på 144 spillere pr. år i 7 år, kontra 9 tilmeldte i 6 afdelinger. 
Et ønske om at spille lokalt til næste sæson, for så evt. at gå til en Regionsfinale 
sluttelig. Jeg skal gerne køre turneringen, lokalt, for så at give videre 
til Karsten Jørgensen, med GrandPrix point, når sæsonen sluttelig. 
 
Med sportslig 
Henning Rasmussen 
 

Tages op på næste tu-møde 
 
   ***** 
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§7 stk. 10 D 
I puljer med mere end 2 deltagere (spillere/hold) fra samme klub, seedes lavest seedede op-/nedad  
således, at spilleren/holdet kommer i en anden pulje. Fx. Seedes nr.13 som nr.12 i stedet for osv. 
 
 
   ***** 
Rangliste point i 3-bande Tours skal indføres i tu-reglementet § 8,2 stk. D 
 

   ***** 

 
Kommunikation til klubber/spiller, skal stå på TU-planen, så det også tilgår spillerne. Vi har ved 
flere lejligheder observeret, at spillerne ikke fik korrekt besked om årsagen til ændringer m.v. 
 
Så vidt det er muligt, skal det være en ensartet tekst der står på de udsendte TU-planer i hhv. øst og 
vest 
 
   ***** 
 
Der kan ikke opnås rekorder for en individuel kamp i en holdturnering. 
 
   ***** 
 
PL ønskede en markering på licenskort, når en spiller er tilmeldt med snit fra snitkampe.  
TU-udvalget afviste forslaget, der må findes et andet system hvor vi kan holde styr på disse 
oplysninger. 
 
   *****    
 
Michael Sølvberg, Næstved – Nedsættelse af distancer i Biathlon. 
 
Mit forslag er at man sætter distancerne 20 % ned, således at man spiller til 20 point i 3-bande - og 
120 point i 5-kegler. 
 
ARGUMENT: 
 
Med denne nedsættelse, burde man kunne spille et DM i Biathlon over 2 dage på 2 borde. (Idag 
bruges der også fredagen, hvor alle deltagere spiller 1 kamp.) 
 
Lørdag spilles der: pulje 1 kl 11.00 - pulje 2 kl 13.00 - pulje 1 kl 15.00 og pulje 2 kl 17.00. med 
efterfølgende banket.  
Søndag spilles der: pulje 1 kl 9.00 - pulje 2 kl 11.00 - semifinale kl 13.30 og finale kl 16.00 
TU-udvalget vedtog forslaget 
 
Der bør også indføres i turneringsreglementet, hvorledes der seedes i denne turnering. 
Har hørt en smule brokkeri over dette års seedning, og med et regelsæt kan der ikke sættes 
spørgsmålstegn ved noget. 
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Jeg forslår: 
 
1: 1-4 fra sidste års DM seedes som nr 1-2-3-4. - Vedtaget 
 
2: Spillere med snit i begge discipliner seedes i 2. gruppe (5-keglesnit + 3 bandesnit lægges 
sammen) højeste sammenlægning seedes som nr. 5 - næsthøjeste som nr. 6 og så fremdeles.    
Afvist – 5-kegle snit benyttes ikke. 
 
3: Spillere med kun snit i 3-bande. - Vedtaget 
 
4: Spillere med kun snit i 5-kegler. – Afvist – 5-kegle snit benyttes ikke. 
 
5: Spillere som ikke har snit i nogen af disciplinerne.  – OK 
Tilføjes i § 8,4 stk. L 
 
Der bør også indføres i turneringsreglementet hvorledes der regnes placering ud i en pulje. 
 
Jeg foreslår:  
1: Matchpoint 
2: Sætforskel 
3: højeste antal vundne sæt. 
4: Indbyrdes kamp (Ved 2-2 videre til punkt 5)                  
5: Totalsnit                  
6: Omkamp til 1/5 distance. 
 
Sv. Aage udarbejder ændring til ovennævnte forslag 
 
 
 
   ***** 
 
 
Turneringsudvalget har modtaget nogle omfattende forslag fra Klaus Skjærlund, Horsens BK og 
Michael Sølvberg, Næstved BK angående 3-bande elitedivision, 3-bande Tours og 3-bande DM, 
disse forslag er sendt videre til DDBU´s eliteudvalg.  
Efter eliteudvalgets udtalelse tages forslagene op igen i TU-udvalget 
 
 
 
TU-udvalget: - Sv. Aage har udarbejdet en datoplan ud fra Michael Sølvbergs forslag, dog med et 
par ændringer. 
Elitedivisionen strækkes over en længere periode – OK fra TU-udvalget 
DDBU tilskud til Tours nedsættes til 3.000 kr. + tilmeldingsgebyr, de resterende 2.000 kr. 
overføres til en samlet finale pulje. 
Tours finale består af de 16 bedst placerede deltagere fra ranglisten hvor der spilles om puljen på 
22.000 kr.  
DM finale – distancen 50 point + én timeout – på tid. 
 
   ***** 
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Snookerturnering på kegleborde 
 
I Raa BK var der én tilmelding – derfor er dette arrangement aflyst 
I Hvalsø er der d.d. 6 tilmeldte – afventer endelig tilmelding pr. 1. marts 2013 
TU-udvalget besluttede, at der skal være min. 8 deltagere for at stævnet bliver gennemført. 
 
   ***** 
    
Handicap holdturnering – omdøbes 
Det blev besluttet at ændre navnet handicapturnering til serie 3 med handicapdistance 
 
 
   ***** 
 
Der var enighed om tilføjelse til retningslinier for sanktioner: 
 

RETNINGSLINIER FOR SANKTIONER 
 
 
Udeblivelse – hold inkl. oprykningsfinale                                                1.500,00 
Trækning af hold i Elitedivisionerne  5.000,00 
Trækning af divisionshold, gælder ikke hvis det er det lavest rangerende 
 hold i disciplinen  2.500,00 
Trækning af hold efter TU-planerne er udarbejdet  1.000,00 
(træder i kraft fra sæson 2013-14) 
Afbud i Elitedivisionerne pr. kamp   1.500,00  
+ Udgifter i henhold til § 12 stk. 7 
Afbud til DM indledende runder          300,00  
Afbud til DM-finaler         500,00 
Udeblivelse til DM finaler udløser 2 års karantæne (indeværende sæson +    
efterfølgende sæson) i den disciplin udeblivelsen er sket.    500,00 
Udeblivelse – individuel incl. LM-finaler     500,00 
Manglende indsendelse af resultatskema – skal være poststemplet 
senest 1 hverdag efter spilledag, mail tidspunkt er gældende som poststempel   300,00 
Mangelfuldt og/eller forkert udfyldt resultatskema.    300,00 
Mangelfuldt arrangement    500,00 
Hold der undlader at ringe til Ritzaus Medieservice, gælder kun elite    200,00 
Vurderer turneringsledelsen at en spiller har udvist usportslig 
optræden, tildeles spilleren en bøde på    500,00 
  
   ****** 
 
Næste mødedato – fredag den 15. marts 2013 kl. 13.00 i Bristol-Odense 
 
 
 
Hanne Rasmussen 
referent 


