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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 15. MARTS 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) 
 
 
 
 
Gennemgang af sidste referat 
Ingen bemærkninger 
 
 
Forslag til Handicapsystem 
Hermed et forslag til ændring af handicapsystemet. Det er til stor irritation, at man har samme 
handicap hele året, det virker i mange tilfælde meget uretfærdigt. Vi lever jo i 2013 og indenfor 
andre idrætsgrene har man fundet ud af at ændre handicappet løbende. Jeg ved, at man i golf ændre 
handicap hele tiden. Det må jo blot være et spørgsmål om at installere et program, der automatisk 
korrigere handicappet efterhånden som resultaterne for spillede kampe indløber. Det skal være 
således, at det aktuelle snit automatisk kommer op på skærmen, når holdlederen indtaster spillerens 
licens nr. 

Naturligvis ved jeg godt, at et sådant program vil koste et beløb, at få installeret. Men til gengæld 
bliver det fremover ikke nødvendigt at udstede nye kort til alle spillere hvert år, da hver spiller blot 
behøver at få et kort med navn, klub nr. og licens nr. en gang for alle. Det må på lang sigt give en 
besparelse.  

Jeg håber, at dette forslag vil være af interesse, da jeg mener det vil være til gavn for både spillere 
samt DDBU.  

Leif Filtenborg 

Billardklubben Bristol   

 

TU-udvalget besluttede, at fra næste sæson vil distancen til cupperne være på baggrund af 
aktuelt snit pr. d.d. hvor puljerne udarbejdes (som regel mandag før stævnet afvikles), derved 
undgår vi tilretning af snit for spillere der overstiger 150%. Dette er kun gældende til cupper og 
ikke andre turneringer hvor der spilles til handicap distancer. 

Derudover blev det vedtaget, at forslag til DDBU skal indsendes via klubben´s bestyrelse.   
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Forslag fra BK Frem 

Jeg kan se at Junior DM er planlagt til afvikling i Kr. Himmelfarts ferien - og at det igen skal 
afholdes i Nyk. Falster.  
 
Jeg deltog sidste år som leder, hvor jeg overværede de problemer der opstod mellem arrangør og 
Carsten, Stævneleder DDBU. 
 
I den forbindelse vil jeg gerne foreslå; Da der nu er planlagt afvikling i en "ferie", hvor de fleste 
unge har fri, ser jeg det som en gylden mulighed at startede allerede fredag evt. kl. 10.00 i stedet for 
fredag kl. 15.00. På den måde bliver der lidt mere luft i programmet, så spillerne ikke skal stå i en 
presset situation kontra deres banket/arrangement lørdag aften. 
 
Endvidere synes jeg, at man skal starte kl. 9.00 lørdag. Så vidt jeg mindes var det flytning af dette 
tidspunkt under stævnet, der skabte problemer. 
 
Med ovenstående ændringer bør lignende problemer kunne undgås.  

Med venlig hilsen 
Niels Øland 
Turneringsleder, BK Frem 
     

For at der ikke kræves en ekstra overnatning blev det besluttet at ændre starttidspunkterne til 
DM for junior til fredag kl. 12 og lørdag kl. 9. 

 

   ***** 

 

Klage fra Næstved Billard Klub 

Turneringsudvalget har modtaget klage over en anden klub´s carambolebord, som menes at være 
nedslidt og trænger til klædeskift. 

Turneringsudvalget tager klagen til efterretning, og Sv. Aage Hansen tager en snak med den 
aktuelle klub. 

 
   ***** 
 
§11 stk. 14 
 
Handicapturneringer udregnes i % af score.  
Placering i færdigafviklet pulje spillet til handicapdistance: 

A. MP 
B. Indv. point 
C. % score 

 
 

***** 
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Turneringsprogrammet 
KJ kunne oplyse, at det nye turneringsprogram forventes genereret i denne uge, og vil være klar til 
den 1. juli 2013. 
 
   ***** 
DMér 
DM i fri og cadre afvikles i BK Højen.  
DM i 1-bande er som tidligere nævnt i Næstved BK 
Der var enighed om, at det er DDBU der bestemmer hvilken klub der skal være arrangør af et 
DM og ikke spillerne selv. 
 
   ***** 
 
Landsfinale for 2-mands hold i 3-bande 
Det blev vedtaget at stævnet afvikles på én dag på to borde. 
 
   ***** 
Cupperne 
Udvalget besluttede at arbejde videre med forslagene omkring afvikling af cupper i øst fra bl.a. 
Henning Rasmussen og Peter Lund og genoptages på næste tu-møde. 
 
   ***** 
 
Op/nedrykningsspil til elitedivision 3-bande 
ABK 31 har ønsket at DDBU ændrede datoen for arrangementet, idet det falder midt i den store 
konfirmationstid, og flere spillere er forhindret. 
TU-udvalget besluttede at fastholde datoen 27.-28. april, men hvis klubberne er enige herom, må 
de gerne flytte arrangementet til en anden dato. 
 

   ***** 

§11 stk. stk. 11 
En spiller kan ikke deltage i mere end 14 divisions/seriekampe (dog undtaget puljer med flere hold- 
der må man spille det antal kampe puljen foreskriver) derudover også undtaget spillere i 
Elitedivision keglebillard samt kampe i slutspil. 
I oldboys og serie 3 må der spilles ubegrænset antal kampe 
Rykker en spiller op på et hold i Elitedivisionen, hvor der spilles dobbeltkampe, vil en sådan kamp 
kun blive betragtet som 1 kamp. 
Såfremt en spiller i Elitedivisionen keglebillard melder afbud til en kamp og herefter spiller en 
kamp på et lavere rangerende hold, vil en sådan kamp blive betragtet som 2 kampe. 
Der kan ikke dispenseres for antal spillede kampe. 
 
   ***** 
 
Forslag fra Nykøbing Falster 
Nykøbing F. anmoder om en degradering af deres hold i 2. division til 3. division. – Denne 
anmodning er på baggrund af, at klubben i næste sæson ikke råder over de nuværende spillere. 
TU-udvalget besluttede, at Nykøbing Falster´s ansøgning ikke kunne efterkommes, - i stedet skal 
DDBU´s tu-udvalg i øst forsøge at finde en klub der evt. kan overtage pladsen, er dette ikke 
muligt må reglerne følges. 
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Forslag fra Michael Sølvberg, Næstved 
 
Der bør også indføres i turneringsreglementet hvorledes der regnes placering ud i en pulje i 
Biathlon. 
 
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. 
 
TU-udvalget vedtog følgende placering 
1. Placering 
2. Indbyrdes kamp (ved 2-2 videre til punkt 3) 
3. Omregnet snit 
4. Omkamp 1/5 distance 
 
 
   ***** 
 
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.  
For at der ikke bliver draget nogle forhastede beslutninger, blev TU-udvalget enige om atter at 
henlægge sagen til næste tu-møde. 
Dog er der enighed om, at strække elitedivisionen over en længere periode. 
Sv. Aage kan herefter udarbejde udkast til datoplan for sæson 2013-14 
 
   ***** 
 
5-kegle elitedivision/1. division 
Interessen er efterhånden blevet så lille, så derfor besluttede tu-udvalget at fra næste sæson skal der 
være fri tilmelding og elitedivisionen ændres til DM 2-mands hold 5-kegle, - skulle det vise sig at 
interessen stadig ikke er til stede, droppes turneringen. 
  
   ***** 
Licenskort 
Fremtiden for licenskort og IT blev diskuteret, uden der blev taget nogle endelige beslutninger 
      
   ***** 
 
Næste mødedato 
Fredag den 19. april 2013 kl. 18.00 i Bristol-Odense 
 
 
 
Hanne Rasmussen 
referent 


