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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2013 I BR ISTOL 
 
 
 
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) 
 
 
 
 
 
Peter Lund, der i mange år har været turneringskoordinator i øst, har valgt at stoppe, og Jan 
Mortensen takkede ham for hans store indsats i DDBU. – Jan Winther, Sorø overtager Peter Lund´s 
plads i turneringsudvalget. 
 
 
Gennemgang af sidste referat 
Ingen bemærkninger 
 
   ***** 
 
 
Forslag til ændring af ranglistepoint i 3-bande og 5-kegle tours 
 
§ 8,2 stk. D.  Rangliste 3-bande carambole: 
 
Ranglisten. 
      
  1.        1000   
  2.         850   
  3.          700   
  4.          700   
  5-6  600   
  7-8      500   
  9-12    400 
  13-16    300 
  17-24     200 
  25 -     100 
 
   
  



 2 

§ 8,4 stk. N.  Rangliste 5 Kegle: 
 
Ranglisten.      
  1.        1000   
  2.         850   
  3.          700   
  4.          700   
  5-6  600   
  7-8      500   
  9-12    400 
  13-16    300 
  17-24     200 
  25 -     100 
  
 
Ved alle DM Elite stævner spilles der ikke om 3. pladsen. De to tabende spillere i semifinalerne 
noteres begge som nr. 3 og får bronzemedalje. 
 
   ***** 
 
Forslag fra Bristol Odense 
 
Forslag til ændring af turneringsform for 1.div. vest i 3B carambole  
Det foreslås, at ændre 1.div. vest til 2 puljer á 4 hold – henholdsvis nord og syd, eksempelvis med 
skillelinje syd for Århus.  
Vinderne af de 2 gruppespil vil herefter spille finale mod hinanden som for kvalifikation til 
oprykning til eliterækken.  
Problemstilling:  
Det har fra flere klubbers side været nævnt, at der til forholdsvis mange kampe har været alt for 
store rejseafstande, og dermed følgende økonomisk belastning – blot for at afvikle én enkelt 
holdkamp. Eks.vis havde Bristol én transport på omkring 550km og derover i mere end halvdelen af 
udekampene. Det er i stor udstrækning spillere, som har været med i gamet i rigtig mange år og 
flere har udtrykt tvivl, om de ønsker at fortsætte på de nuværende betingelser.  
Motivering:  
Feltet af carambolespillere er og har desværre været i stor tilbagegang gennem en del år. Det er 
således mere end nogensinde nødvendigt fortsat at kunne trække på de ”gamle spillere”, og for dem 
vil kortere rejser samt lidt færre kampe være af stor betydning.  
De færre kampe med afsluttende regionalfinale mellem de 2 vindere af nord og syd - eller 
nedrykningsspil mellem de 2 dårligst placerede hold - vil også give væsentlig større intensitet for 
spillerne.  
Ovennævnte forslag skal jo nok finjusteres, hvilket selvfølgelig er en opgave for turnerings- 
udvalget. Det skal bemærkes, at det vil være ønskeligt, at sæsonlængden ikke sammenpresses 
yderligere.  
Jeg håber, forslaget vil blive behandlet seriøst, da jeg kan frygte, at det kan blive et stort problem at 
stille hold i flere klubber i de nærmeste sæsoner. Skal der være en fremtid for carambolebillard og 
skal der rekrutteres nye og især unge spillere, vil det være absolut nødvendigt at fastholde det 
nuværende niveau.  
 
På vegne af caramboleudvalget i Bristol-Odense  
John Peschardt 
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Sv. Aage Hansen var inhabil, idet han er turneringsleder i Bristol Odense 
Forslaget blev afvist. - På topplan, hvad 1. division betragtes som, må der også regnes med nogle 
lange rejseafstande. 
 
   ***** 
 

  
Forslag fra Peter Lund: 
 
Hold-Seniorer: 
 
 
1. Division: Puljevinderne mødes i Landsfinalen, højeste holdgennemsnit har 

hjemmebane  
 
2. Division: Puljevinderne mødes i Landsfinalen. Puljevinderen med højeste 

holdgennemsnit har hjemmebane. Afvikles over en weekend. Der 
afvikles 4 kampe lørdag. Der kræves 4 borde. 
Såfremt hjemmebane ikke har bordkapaciteten, kan klubben vælge 
en anden hjemmebane, det skal meddeles turneringsledelsen inden 
tu-planen udskrives, ellers går hjemmebane til nr. 2 i puljen. 

 
3. Division: Puljevinderne øst og vest spiller et regionsmesterskab, højeste 

holdgennemsnit har hjemmebane. Nr. 1 og 2 fra regionsfinalen, spiller 
landsfinale. - Den bedste 1ere har hjemmebane. 

 Såfremt hjemmebane ikke har bordkapaciteten, kan klubben vælge 
en anden hjemmebane, det skal meddeles turneringsledelsen inden 
tu-planen udskrives, ellers går hjemmebane til nr. 2 i puljen 

 
Serie 1: Puljevinderne øst og vest spiller et regionsmesterskab, i tilfælde af 

der er behov for en kvalifikation (ved f.eks. 5 hold) er de 3 bedste 
puljevinder oversiddere, de øvrige spiller om 1 plads, det højeste 
holdgennemsnit fra grundspillet har hjemmebane. Nr. 1 og 2 fra 
regionsfinalen, spiller landsfinale. - Den bedste 1ere har 
hjemmebane. 

 Såfremt hjemmebane ikke har bordkapaciteten, kan klubben vælge 
en anden hjemmebane, det skal meddeles turneringsledelsen inden 
tu-planen udskrives, ellers går hjemmebane til nr. 2 i puljen 

 
Serie 2: Puljevinderne øst og vest spiller et regionsmesterskab, i tilfælde af 

der er behov for en kvalifikation (ved f.eks. 5 hold) er de 3 bedste 
puljevinder oversiddere, de øvrige spiller om 1 plads, det højeste 
holdgennemsnit fra grundspillet har hjemmebane. Nr. 1 og 2 fra 
regionsfinalen, spiller landsfinale. - Den bedste 1ere har 
hjemmebane. 

 Såfremt hjemmebane ikke har bordkapaciteten, kan klubben vælge 
en anden hjemmebane, det skal meddeles turneringsledelsen inden 
tu-planen udskrives, ellers går hjemmebane til nr. 2 i puljen 
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Serie 3: Puljevinderne øst og vest spiller et regionsmesterskab, i tilfælde af 

der er behov for en kvalifikation (ved f.eks. 5 hold) er de 3 bedste 
puljevinder oversiddere, de øvrige spiller om 1 plads, det højeste 
%score fra grundspillet har hjemmebane. Nr. 1 og 2 fra 
regionsfinalen, spiller landsfinale. - Den bedste 1ere har 
hjemmebane. 

 Såfremt hjemmebane ikke har bordkapaciteten, kan klubben vælge 
en anden hjemmebane, det skal meddeles turneringsledelsen inden 
tu-planen udskrives, ellers går hjemmebane til nr. 2 i puljen 

  
LM-Oldboys:  Puljevinderne øst og vest spiller et regionsmesterskab, i tilfælde af 

der er behov for en kvalifikation (ved f.eks. 5 hold) er de 3 bedste 
puljevinder oversiddere, de øvrige spiller om 1 plads, det højeste 
%score fra grundspillet har hjemmebane. Nr. 1 og 2 fra 
regionsfinalen, spiller landsfinale. - Den bedste 1ere har 
hjemmebane. 

 Såfremt hjemmebane ikke har bordkapaciteten, kan klubben vælge 
en anden hjemmebane, det skal meddeles turneringsledelsen inden 
tu-planen udskrives, ellers går hjemmebane til nr. 2 i puljen 

  
LM-Kvindedivisionen: Vinderen af grundspillet øst/vest spiller landsfinale – højeste  

%score har hjemmebane 
 Såfremt hjemmebane ikke har bordkapaciteten, kan klubben vælge 

en anden hjemmebane, det skal meddeles turneringsledelsen inden 
tu-planen udskrives, ellers går hjemmebane til nr. 2 i puljen 

  
 
Forslaget vedtaget. 
 

   ***** 

 
 
 
 
 

§ 2  stk. 3 
Stk. 3 For at Danmarks Idræts-Forbunds danmarksmesterskaber kan afholdes, kræves, at der i 
individuelle mesterskaber er mindst fem deltagere og i holdmesterskaber er mindst tre hold. Det 
enkelte specialforbund kan dispensere fra nævnte deltagerantal, dog ikke mere end to på hinanden 
følgende år. 
Forslaget vedtaget 
 
   ***** 
Biathlon distancer 
Flere har udtrykt utilfredshed med tu-udvalget beslutning om nedsættelse af distancerne i Biathlon, 
så tu-udvalget besluttede at bibeholde de nuværende  
3-bande:    25 point 
5-kegle: 150 point 
 
   ***** 
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Ungdomsspilleres deltagelse i seniorrækkerne 
TU-udvalget besluttede at ændre reglen om, at ungdomsspillere kun kan deltage i seniorrækkerne 
fra kl. A og opefter til, at ungdomsspillerne kan deltage på lige fod med seniorspillerne i 
seniorrækkerne.  
 
   ***** 

 
2-mands hold kegle i Vest 
På flere opfordringer oprettes der en 2-mands hold i keglebillard vest, i lighed med den der kører i 
øst. 
 
   ***** 
 
DM klassisk distancer (indledende og finale) 
Ændring af distancer til: 
Fri carambole: 300 point 
Cadre 47/2:  200 point 
Samtidig blev det besluttet at skille de to DMér – så de afvikles på 2 spillesteder. 
 
   ***** 
 
1.Division i 3-bande carambole øst 
Der er blevet forespurgt om det ikke er muligt at fylde 1. division i øst op til 8 hold.  
PL oplyste, at det bare ville give problemer længere nede, som det er nu er der lige hold nok til at 
afvikle turneringen så holdene mødes 3 gange både i 1. og 2. division. 
 
   ***** 
 
§3 stk. 3 – snitkampe 

 For at opnå et gennemsnit i kegle/carambole, er det klubbens turneringsledelse der er ansvarlig for 
at det indberettigede snit er korrekt.. 
Spillere der er registreret i en eller flere discipliner behøver ikke indberette snit. Seedningen skal så 
ske efter gennemsnitslisten i DDBU'’ Turneringsreglement. 
Vælger en spiller at indberette snit, kan spilleren ikke opnå mindre gennemsnit, end gennemsnit 
beregnet ved hjælp af DDBU’s gennemsnitsliste. 
Hvis en spiller har over 30,00 i Keglebillard – eller over 0,533 i 3-Bande – eller over 1,27 i 1-Bande 
– eller over 2,55 i Fri Carambole, kan gennemsnitslisten ikke anvendes som middel til udregning af 
manglende gennemsnit, der indberettes i stedet gennemsnit 

  
Forslaget vedtaget 
 
   ***** 
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§ 7 stk. 20 (nyt stk.) 
Ved DM og elitedivisionernes slutspil er det ikke tilladt at forlade sin plads under kampen, spilleren 
kan dog bede dommeren om en kort pause. 
Forslaget blev vedtaget. - Det er respektløs at spillerne midt i en kamp går ud og ryger, vandre 
rundt i lokalet m.m. når modstanderen er ved bordet. 
DDBU skal fremover sørge for at den arrangerende klub og DDBU repræsentanten bliver gjort 
bekendt med reglen. 
 
   ***** 
 
 
Cupper 
Der var enighed om, at der ikke ændres på præmierne. 
 
Vest: - cupperne afvikles som hidtil 
Øst: Oldboys og seniorcupperne afvikles som en prøvesæson: 
OB-Cupper og Senior-Cupper  
Afvikles som Grandprix – Distance aktuelt snit (min. Årssnit) x 20 + 50 
Alle klubber med min. 2 borde kan få tildelt en cup. Der kræves min. 8 deltagere pr. spillested 
Der spilles kun puljekampe – det samlede resultatet udregnes efterfølgende af sekretariatet- 
hvorefter GP-pointene fordeles. 
DDBU sender præmier til nr. 1 – 2 og 3. 
De 32 bedste på ranglisten spiller semifinale hvor nr. 1 til 8 på ranglisten får overført 40 -35-30 -25-
20-15-10-5 resten nulstilles. 
For at opnå en finaleplads kræves deltagelse i semifinalen. 
Tilmelding til en cup er bindende. 
Afbud modtaget af arrangøren senest onsdag aften accepteres uden ”straf”. Afbud modtaget af 
arrangøren senere end onsdag aften indebærer at deltagergebyret på. Kr. 125.- skal afregnes med 
arrangøren. Klubben hæfter for deltagergebyret. 
Udebliver en deltager uden afbud skal deltagergebyret afregnes som ovenfor – samtidigt udelukkes 
deltageren for deltagelse i de næste 2 cupper – dette gælder for både Senior-Cupper og OB-Cupper. 
 
 
 
   ***** 
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Forslag fra BK Frem 
 
Forslag 1 
Regionsfinalen kegler: 
Finalen sættes igen op til 16 deltagere i både øst og vest. Afvikling finder sted senest 2 weekend i 
december. 
Nr. 1 og 2 kvalificerer sig direkte til DM finale stævnet 
Tilmeldingsfrist for RM: 1. sept. 
 
 
Forslag 2 
DM finalen kegler: 
DM for mænd/kvinder afvikles med 20 mænd og 4 kvinder. 
Mændenes finalestævne afvikles med 5 firemands puljer, herfra går puljevinder samt de 3 bedste 
to´ere videre til kvartfinalerne. 
Kvindernes finalestævne afvikles alle mod alle, hvor nr. 1 og 2 efterfølgende spiller om guld og 
sølv. 
 
Tilmeldingsfrist for DM: 1 uge efter afvikling af RM for mænd. 
NB! Denne afviklingsform giver 2 kampe færre ved stævnet end den nuværende afviklingsform, 
idet der ikke spilles semifinaler for kvinder. 
Hvis forslag 2 vedtages bortfalder forslag 3 
 
 
Forslag 3 
DM finalen kegler: 
DM for mænd/kvinder afvikles med 24 mænd og 6 kvinder. 
Mændenes finalestævne afvikles med 8 tremands-puljer, herfra går puljevinderen videre til 
kvartfinalerne. 
Kvindernes finale stævne afvikles med 2 trekvinde-puljer, herfra går nr. 1 og 2 går videre til 
semifinalen. 
Tilmeldingsfrist for DM: 1 uge efter afvikling af RM for mænd. 
NB! Denne afviklingsform vil give samme antal kampe som den nuværende afviklingsform. 
 
 
 
Forslag 4 
Banket ved RM og DM finaler kegler: 
Det opleves ofte at kampe trækker ud ved stævnerne. Dette kan medføre gener i forhold til 
banketten. For at letteregøre for spillere, dommere, klubben og køkken foreslår vi at banketten 
fastsættes til et senere tidspunkt. Evt. kl. 21.00. 
 
Turneringsudvalget afviste BK Frem´s forslag 1, 2, 3 og 4 med den begrundelse at vi ikke mener 
at kvalifikation til DM ikke skal foregår via regionsmesterskab 
 
Forslag 5 
Klædepålægning i forhold til DM finaler kegler 
Vi foreslår at klæder pålægges senest 14 dage før afholdelse af et DM stævne 
Turneringsudvalget vedtog forslaget 
 
 



 8 

   ***** 
§ 3 stk. 3 

         For at opnå et gennemsnit i kegle/carambole, er det klubbens turneringsledelse der er 
ansvarlig for at det indberettigede snit er korrekt. 
Spillere der er registreret i en eller flere discipliner behøver ikke indberette snit. Seedningen skal så 
ske efter gennemsnitslisten i DDBU'’ Turneringsreglement. 
Vælger en spiller at indberette snit, kan spilleren ikke opnå mindre gennemsnit, end gennemsnit 
beregnet ved hjælp af DDBU’s gennemsnitsliste. 
Hvis en spiller har over 30,00 i Keglebillard – eller over 0,533 i 3-Bande – eller over 1,27 i 1-Bande 
– eller over 2,55 i Fri Carambole, kan gennemsnitslisten ikke anvendes som middel til udregning af 
manglende gennemsnit, der indberettes i stedet gennemsnit 

   ***** 
 
Fra DDBU´s eliteudvalg v/ Michael Lohse 
 
Oplæg til eliteturneringerne i den kommende sæson:  
 
Markeret ”fremhævet” er tilføjelse, ændringer fra t u-udvalget 
 
Holdturnering – Elitedivision:  
14 kampe fordelt jf. tidligere fremsendt kalenderforslag fra Michael Sølvberg.  
Europacup plads til vinderen af grundspillet og efterfølgende til den Danske mester som findes ved 
den nuværende spilleform (play offs) – ved sammenfald er det Nr. 2. fra DM finalen der får 
pladsen.    
(næste år kan det tænkes at der skal spilles 3 runder i stedet for, men det evaluerer vi på efter den 
kommende sæson, og ser på om det er en god ide med så langt imellem holdkampene?) 
Førstkommende sæson 2013-14 tilmeldes 2 hold til Europacuppen: 

1) De 2 bedstplacerede hold efter 7. runde 
2) Såfremt der gives dispensation fra CEB´s side for for sent tilmelding er det nr. 1 og 2 

fra grundspillet der er kvalificeret. 
 
DM kvalifikation:  
Krav til afvikling af disse turneringer er at klubben har udstyr som kan håndterer at der skal spilles 
på tid (40 sek. Indv. og hold)  
ALLE der ønsker at deltage ved DM finalen skal indbetale 125 kr. (tilmeldingsgebyret år 2012) til 
DDBU.  (ønsker spillere kun at deltage i enkelte Tours, så behøver de ikke betale for DM 
deltagelse)  
 
TOUR:  
igen jf. tidligere fremsendte kalenderplan, dog kun med 6 afdelinger i alt. – det betyder at den kan 
være færdig inden der skal spilles gruppespil med henblik på kvalifikation til DM individuelt 
(kvalifikation og semifinaler).  
Placering nr. 1-6 på Tour ranglisten er videre til DM og skal ikke deltage i kvalifikationen.   
Der er ikke noget krav om deltagelse i X-antal afdelinger for at komme med til DM finalen, men 
placeringen på ranglisten findes ved at lægge de 4 bedste resultater sammen. (Ved kun at have 
deltaget i 3 afdelinger, så regnes det 4. resultat bare for 0 points)  
Distancen i Tour er som i år 30 points, 2 Time outs pr. kamp.  
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Kvalifikation:  
ved kvalifikation  skal der findes 8 pladser til DM finalen.  
Kvalifikation spilles i puljer som i gamle dage – firmandspuljer, hvor der seedes efter årssnit. Nr. 1 
+ 2 videre.   
Distancen er 50 points, 2 Time Outs pr. kamp 
Wild Cards:  
DDBU/Eliteudvalget har 2 pladser til DM finalen, som de udtager. (hvis ikke de ønsker at gøre brug 
af begge Wild Cards vil den bedste 3er fra gruppespillet kunne kvalificerer sig til DM finalen). 
Begrundelsen for denne udtagelse skal ligge klar i udvalget inden gruppespillet er afsluttet 
Pt. betaler DDBU 5000 kr. til hver Tour. – forslag til ændring er at fremadrette betale 3000 kr. pr.  
afdeling og overfører 2000 kr. X 6 til DM finalen i stedet for.  
Så vil Eliteudvalget overveje om vi skal finde et beløb også til DM finalen i 5-kegle og Kegler.  
 
Fremtidig turnering 
Der var enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal være nytænkende  og udarbejder 
retningslinjer for nye turneringer, ændringer af nuværende m.m. 
 
 
 
 
Hanne Rasmussen 
referent 


