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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 29. AUGUST 2013 I BRISTOL 
 
 
 
Deltagere: 
Jan Mortensen – TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) 
Jan Winther (JW) 
Sv. Aage Hansen (SVH) 
Jan Bemmann (JB)  
Karsten Jørgensen (KJ) 
Hanne Rasmussen (HR) 
 
 
 
 
 
 
 
Gennemgang af sidste referat 
Ingen bemærkninger 
 
   ***** 
 
Forslag fra Kurt Birkefeldt, Silkeborg BC 
 
Kan se at ”Spilleregler for keglebillard” er blevet justeret (09-04-2013). 
Jeg savner teksten med, at den bal som først rammer keglen, 
bestemmer om det er en ”rød” eller ”hvid” kegle. 
Bare for at minimere evt. diskussioner og tvivl ved turneringsbordet. 
( I de gamle regler var en kegle først væltet, når den var helt nede og ligge på bordet.  
Så hvis hvid bal var begyndt at vælte keglen og rød bal lige bagefter slog keglen til en anden side,  
så var der fejl. Det er meget nemmere at dømme med de nye regler, bare at se hvilken bal, 
der rammer først � ) 

Fx tilføjes tekst markeret med gult i regelsættet ”Altså den bal, …” : 

§ 8 - DEFINITIONER 
1.    Vælter rød bal og hvid bal en kegle samtidig, anses keglen for væltet af rød bal. 
2.    En kegle anses for væltet, når den ligger ned, eller er fri af den afmærkede plet,  

eller når den hviler mod bal, d.v.s. vælter hvis ballen fjernes. Altså den bal, som  
først rammer keglen, anses for den, der vælter keglen. 

3.    Kan en kegle ikke stå på sin plads på grund af en bal, (der skal være luft imellem  
bal og kegle), fjernes keglen og sættes først på plads igen, når stødet, der frigør  
keglens plads, er afsluttet. 

 

Forslaget blev vedtaget. 
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Fastsættelse af DMer 2013-14 
Der var enighed om, at ansøgninger til DMer bliver taget i tu-udvalget, dog skal kegler, 3-bande og 
5-kegle afgøres i samråd med DDBU´s bestyrelse. 
 
Fordeling af DM: 
DM Junior den 17.-18. maj 2014:  BK Frem 
DM keglebillard indv. 4.-6. april 2014:  Skagen BK 
DM 3-bande carambole indv.12.-13. april 2014: Vejle BK 
DM 5-kegle den 22.-23. marts 2014:  Ikast BK 
DM Biathlon den 15.-16. marts 2014:  Næstved BK 
DM 1-bande den 10.-11. maj 2014:  Næstved BK 
Fri carambole den 3.-4. maj 2014  Ledig – kan søges 
Cadre 47/2 den 30.nov.-1.dec. 2013  Ledig – kan søges 
DM 3-bande kvinder 15.-16.marts 2014  Ledig – kan søges 
 
   ***** 
 
§1 stk. 5 

Turneringsforslag til DDBU skal indsendes via klubben´s bestyrelse. 
Ny tekst: 
Indsendte forslag til behandling i DDBU´s turneringsudvalg skal være behandlet i klubbens  
bestyrelse, således at det er klubbens bestyrelse der fremsender forslaget. 
 
    *****  
LM ungdomscup 
DDBU´s besætning af ungdomsspillere er efterhånden minimal, så det blev besluttet, at landsfinalen 
for ungdomscup genoptages.  
Finalen består af samtlige cupvindere + RF vinderne – i alt 18 deltagere, og der indsættes ingen 
reserver. 
 
Tidligere regelsæt atter indsat i tu-reglementet: 
 
LANDSFINALEN – UNGDOMSCUP 
Landsfinalen er for samtlige cupvinder, og der indsættes ikke reserver. 
Landsfinalen afvikles kun på kegleborde og i øvrigt gælder samme afvikling som for de 
enkelte cupper. 
Mødetid er kl. 9.30 og stævnet starter kl. 10.  
DDBU yder 100 kr. pr deltager til afsluttende bespisning. 
DDBU yder derudover i alt kr. 1000.- til indkøb af præmier som foretages af den 
arrangerende klub 
Den arrangerende region udfærdiger program for stævnet. 
DDBU indkøber præmier og udfærdiger programmet for stævnet 
 
Afvikles i lige år i Vest og i ulige år i Øst. 
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Forslag til mødedatoer i turneringsudvalget 
Torsdag den 29. aug. 2013 i Odense 
Fredag den 15. nov. 2013 i Odense 
Fredag den 21. febr. 2014 i Odense 
Lørdag den 22. febr. 2014 i Odense (møde med klub turneringsledere) 
April 2014 i ?? 
 
Det blev besluttet, at turneringsudvalget hvert år afholder et møde med klubbernes turneringsledere, 
hvor der udveksles ideer/forslag, mødet skal ikke være beslutningsdygtigt men retningsgivende.  
Det første møde afholdes den 22. febr. 2014 i Odense, - hvor alle klubber inviteres til at deltage 
med én repræsentant. 
 
   ***** 
 
1-bande carambole Elite 
 
Distancen ændres til: 
Senior Elite 3.00 -  75 point 
 
   ***** 
 
 
Klage fra Balling Billard klub. 
Vi er ikke tilfreds med den nye grænse der er lagt ved handicap hold på de 800 point 
Det vil holde nogen nye spille væk hvis man vil have sin kæreste/kone med på hold og man har for 
højt en  
snit ,Jeg synes  ikke det er fair over de spille der gerne vil spille handicap og vil gerne møde andre 
spille end  
Dem man møder individuelt og Hold der er jo flere af div stævner der lukker for deltager med snit 
over 25  
eller hvad man vælger som loft . 
Det er jo lægge en låg udvikling af div spiller hvis man kun kan spille division eller individuelt. 
 
§ 7 stk. 10H -  
I alle turneringer udskrevet af DDBU, hvor der spilles til handicapdistancer, må den 
beregnede distance ikke overskride 800 point. 
 
Turneringsudvalget besluttede at ændre reglen, ogJW kommer med nyt forslag til næste møde 
 
    ***** 
 
 
Serie 1 og serie 2 
Der var enighed om, at automatisk op- og nedrykning i serie 1 og 2 og med fri tilmelding i serie 2 
ikke er hensigtsmæssigt, idet der ved fri tilmelding kan kommer både spiller og hold med meget 
høje snit, så fra næste sæson vil tilmeldingen til de 2 serier igen forgå med snitsum, så de 
indplaceres i serie 1 og 2 efter styrke. 



 4 

    ***** 
Cupper 
Ved flere tilfælde, har vi erfaret at spillere udebliver uden afbud til cupper, til stor irritation for de 
andre deltagere, - det understreges på indbydelsen at TILMELINGEN ER BINDENDE, og ved 
udeblivelse eller afbud opkræves klubben tilmeldingsgebyret. 
 
    ***** 
 
Ølstykke Billard Klub har søgt om dispensation for afstandene mellem bordene, hvor der mangler 
15. cm for at opfylde kravene. 
 
Turneringsudvalget besluttede at give dispensationen. KJ sender skrivelse til Ølstykke BK 
 
    ***** 
DM snooker: 
Turneringsudvalget godkendte følgende nye DM discipliner i snooker 
 
DM snooker kvinder 
DM snooker U/21 
DM snooker 6-reds 
 
Det er dog med det forbehold, at der er mindst 5 tilmeldinger, som er kravet fra DIF.  
 
    ***** 
 
Indtelefonering af resultater fra elitediv. og 1. division 
Da vi har fået et turneringsprogram der uploader direkte til billardresultater.dk,  -  giver det ikke 
nogen mening, at Johnny Mogensen og Thorkild Bodin skal bruge deres søndag eftermiddage til at 
lægge resultater på DDBU´s hjemmeside, i stedet kunne de to ildsjæle bruges til at lægge nogle 
input på hjemmesiden. 
JM kontakter Johnny og Thorkild. 
 
    ***** 
 
 
Aktuel snit ved cupper: 
TU-udvalget besluttede, at fra næste sæson (2013-14) 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.   

 
Tilføjelse til referatet fra 15. marts 2013: - Aktuel snit er baseret på min. 3 kampe 
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Ved forkert holdopstilling 
Jeg spillede oldboys i Søllested den 20. august 2013, som 4. mand….. 

Vores 2. mand blev afløst af Johnny Kock(som 3. mand), vis snit åbenbart var 0,04 mindre end mit, 
- men det blev ikke diskuteret, idet vores distancer var 118,  

- da vi skulle starte spillet, blev Maribo spurgt om hvem af os de ville spille imod, - og de sagde at 
”det var lige meget”. 

Jeg vandt så, - for første gang i min billard karriere, i 16énde indgang, - medens Johnny måtte gå til 
32´te indgang, - men vi vandt, relativt stort over vores modstandere. 

Vi var selvfølge euforiske over vores gode start, - men blev så pillet ned, så det vil noget, - for vi 
blev underkendt, så resultatet nu er 4-4. 

Jeg ved godt at i har denne regel om at vi skal spille i forhold til vores snit, og ikke distancen, - men 
helt ærligt????? 0,04, - hvor stor betydning tror du det havde haft på udfaldet???? 

Jeg ser frem til at ”en eller anden” i DDBU, med hår på brystet, skærer igennem og giver os denne 
velfortjente 8-0 sejer 

Med Venlig Hilsen 

Teis Thomsen 

Billardklubben Søllested 

 

Et enigt tu-udvalg besluttede, at Søllested har tabt kampe p.g.a. forkert opstilling, - på det nye 
turneringsskema er der en sorterknap, ved brug af denne knap undgår man forkert opstilling 
af spillere. 

JW kontakter Søllested BK 

JW kommer med en forslag til tekst til § 11 stk. 6A 
 
    ***** 
 
 Forslag fra Paul Alring (hentet på FB)  og fjernet et par linier. 
 
Spilledragt.  
1. Det skal af klubdragten klart fremgå, hvilken klub spilleren repræsenterer. Klublogo skal være 
fastsyet eller påtrykt spilleoverdelen.  
 
 I divisionerne:  
2. Alle spillere skal være ens fra top til tå.  
3. Skjorte/polo, som skal være ens for alle spillerne.  
4. Ens skjorte/polo betyder:  
• Samme farve  
5. Bukserne skal være ens benklæder, hvilket IKKE er:  
• Cowboys-bukser  
• Hip-hop  
• Jeans  
• Jogging-bukser  
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6. Ens benklæder betyder:  
• Samme farve  
7. Sko skal være sorte og gerne af uens model, men må IKKE være:  
• Kondisko  
• Gummisko  
 
I serierne:  
8. Klublogo skal være fastsyet eller påtrykt spilleoverdelen.  
9. Alle spillere skal være ens fra livet og opefter.  
10. Punkterne under stk. 3 og 4 er gældende.  
 
Individuelt:  
11. Klublogo skal være fastsyet eller påtrykt spilleoverdelen.  
12. Skjorte/polo skal være ensfarvet.  
13. Skjorte/polo må gerne være uens med klubdragten  
14. Bukserne skal følge stk. 5.  
15. Skoene skal følge stk. 7.  
TU-udvalget var enige om, at forslaget var overskueligt, og blev vedtaget. 
 
   ***** 
 
Datoplaner: 
Der var enighed om, at der fremover laves en separat datoplan for DMer 
 
   ***** 
 
5-kegle: 
CEB har lavet nye regler som der også skal spilles efter i DDBU. 
 
Distance til DM: 
Kval.  Bedst af 3 sæt til 6o point 
DM puljer  Bedst af 3 sæt til 60 point 
K.O.  Bedst af 5 sæt til 60 point 
 
Distance til Tours op til 20 deltagere: 

Bedst af 5 sæt til 50 point 
Vindersiden   Bedst af 5 sæt til 50 point 
Tabersiden  Bedst af 3 sæt til 50 point 
 
Distance til Tours 21deltagere og opefter: 
I alle kampe  Bedst af 3 sæt til 60 point 
 
Udlæg: - Der må ikke scores point i udlæg, såfremt der scores point går de til modstanderen og der 
dømmes ikke fejl. 
 
   ***** 
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LM for ungdom 
Som noget nyt vil vi som et forsøg lave et samlet landsmesterskab for ungdom i alle klasser 
(kegler), krav til arrangør er fire kegleborde 
 
   ***** 
 
3-bande Tours: 
Der gives ikke dispensation så B-række spillere kan deltage. 
Deltagerne er efter først til mølle princippet (iflg. mødet med 3-bande klubberne den 28. april 2012) 
 
   ***** 
 
Oplysning om klubdragt på klubinfo. 
KJ undersøger om det kan blive en mulighed, at klubberne selv får adgang på klubinfo til dele som 
klubinfo, spillernes telefon nummer, - d.v.s. de selv kan gå ind og ændre disse oplysninger. 
 
   ***** 
 
 
 
 
 
 
Hanne Rasmussen 
referent 


