
Den Danske Billard Union 

The Danish Billiard Federation 

Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby 
Telefon:  +45 43 26 26 26  E-mail:  ddbu@ddbu.dk     Internet:  http:/www.ddbu.dk 

Spar Nord Reg. Nr. 9219 Kontonr.456-52-27365     22. november 2013 

 

Turneringssekretariat Region Øst Tlf.: +4543262083 kj@ddbu.dk 

Turneringssekretariat Region Vest Tlf.: +4597182929 hanne@ddbu.dk 

Udviklingskonsulent Tlf.:+4524250633 nuchel@ddbu.dk 

 

  

 

 

 

 

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 15. NOVEMBER  2013 I BRISTOL 
 
 
 
Deltagere: 
Jan Mortensen – TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) 
Sv. Aage Hansen (SVH) 
Peter Lund (PL) 
Karsten Jørgensen (KJ) 
Hanne Rasmussen (HR) 
 
 
 
 
 
Gennemgang af sidste referat 
Ingen bemærkninger 
 
   ***** 
 
Forslag fra DDBU´s Turneringsudvalg 
 
 
Spilleregler i 5-kegle ensrettes efter CEB regler 
§  8  -  OPTÆLLING AF POINTS.  
1.        Keglerne giver følgende points:  
 a) de yderste hvide kegler tæller hver 2 points  
 b) den røde midterkegle tæller 4 points  

c) den røde midterkegle tæller 10 points, når den væltes alene, uanset om     keglefeltet er 
fuldt besat.  

 

Ungdomscupper: 
TU-udvalget er enige om, at første ungdomscup ikke udskrives før i oktober måned, september er 
for tidligt på sæsonen. 
 
Tildeling af DM´er 
TU-udvalget har modtaget ansøgninger til DM – disse har udvalget godkendt. 
DM 3-bande kvinder den 15.-16. marts 2013 tildeles Bristol Odense 
DM keglebillard 2015 tildeles BK Fluen 
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Registrering af klubdragt 
Der arbejdes på, at klubberne selv kan gå ind på spillerinfo, og rette egne oplysninger bl.a. 
klubdragt og spillernes telefon nummer. 
 
Seedning til DM 3-bande finale - §8,2 stk. G 
Der seedes efter aktuelt snit, efter sidste Tour er afviklet 
 
§ 7 stk. 9 – nyt stk. 
Udeblivelse til individuel turnering. - Hvis en spiller på hjemmebane ikke møder op på 
spilledagen, skal klubben afholde den/de tilrejsendes spilleres rejseudgifter. 
I det følgende defineres rejseudgifter som kr. pr. kørt kilometer – den til enhver tids gældende 
takst fastsat af staten + udgifter til bro/færge. 
 
§ 7 stk. 10 (nyt stk.) 
I tilfælde af sygdom midt under en individuel pulje, slettes resultaterne der er opnået mod den 
sygdomsramte 
 
Materiale ved afvikling af cupper – stykket fjernes 
Ungdomscupperne er deltagermæssigt baseret på 10 spillere pr. bord. For ladiescupperne 6 
spillere pr. bord. 
Overstiger deltagerantallet bordkapaciteten påhviler det den arrangerende klub at alliere sig med 
en satellitklub. 
Stævnet afvikles på både kegle- og caramboleborde. Dog afvikles A-finalen kun på kegleborde. 
 
Tenax-Double 
TU-udvalget besluttede, at på næste års indbydelse fjernes ”at arrangørklubben får en 
finaleplads”. – Alle skal kvalificerer sig. 
 
Landsfinale i cupper: 
Det er tidligere besluttet at droppe landsfinale i ungdoms- og ladiescupper, men tu-udvalget 
vedtog at bibeholde de to stævner, dog med det forbehold, at deltagerne viser interesse ved at 
møde frem til stævnerne. – Dog genoptager vi ikke den gamle grandprix turnering i august. 
Ladiescup landsfinale afholdes den 10. maj 2014 i Hvalsø BK 
Ungdomscup landsfinale afholdes den 24. maj 2014 (arrangørklub i vest efterlyses) 
 
Prioriteringsrækkefølge ved indv. på tværs af klasserne: 
3-bande carambole prioriteres højere end 1-bande og fri carambole 
 
Aktuelt snit ved cupperne: 
TU-udvalget har modtaget én klage over uretfærdigheden i at bruge aktuelt snit ved cupperne. 
TU-udvalget var enige om at aktuelt snit ved cupperne fortsætter uændret, hvad også mange har 
givet positive tilkendegivelser for. 
 
Revidering af distancelisten 
Cadre 47/2, fri carambole og 1-bande carambole ændres finaledeltagere til 4 eller 8 
Cadre 71/2, 47/1, 35/2 slettes af distancelisten, idet turneringerne ikke udskrives mere. 
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Billardfri weekend (er) 
DDBU´s aktivitetsudvalg har søgt tu-udvalget om én eller to billardfri weekender, der kan bruges 
til kurser. – PL og SVH undersøger til næste møde. 
 
Opdatering af 3-bande tours rangliste. 
Eliteudvalget har klaget over, at der gik for lang tid med opdateringer. 
SVH kunne oplyse, at det ikke er ranglisten der mangler opdatering men spillerbogen, og han vil 
fremover være hurtigere til indtastning af resultater på spillerbogen. 
 
Pointgivning til cupper 
DDBU´s aktivitetsudvalg har fremsendt forslag om nyt pointgivning til cupper der går ud på en % 
fordeling. – Der var enige om at bibeholde det nuværende. 
 
 
§ 11.  HOLDTURNERINGERNE. 
 
NYT. 
Stk. L.        Oprykningsregler for 2. og 3. div. samt serie 1 og 2 
                   Alle 1’ere rykker automatisk op og der er oprykningspligt. 

De bedst placerede hold i serie 1 rykker op i 3. division 
 Bornholm har opryknings ret, og ikke pligt fra regionsserien. Nr.1. skal spørges.

  
                   Nedrykningsregler for 1., 2. og 3. div. samt serie 1  
 Alle 7’ere og 8’ere rykker automatisk ned, undtagen i fra serie 1 til serie 2, hvor dette 

er afhængigt af antal puljer 
 
 
NYT. 
Stk.14.  Placering i en færdigafviklet pulje spillet til handicap, afgøres efter følgende 

 retningslinjer: 
       
         A.      Match points. 
 B.  Individuelle points. 
     C.  Holdets % af totalscore. 
      
 
Nyt 
§ 7 stk. 12H - 
I alle turneringer udskrevet af DDBU, hvor der spilles til handicapdistancer,  
Kan alle spillere deltage til og med klasse A = 34,99  
 
Hold tilmelding serie 1 og 2 
Fra næste sæson, vil der igen være fri tilmelding i serie 1 og 2 med snitsum, og tu-udvalget 
sammensætter serierne efter styrke og dermed fjernes automatisk oprykning fra serie 2 til serie 1, 
og automatisk nedrykning fra serie 1 til serie 2. 
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Aftale vedr. Bornholm 
De Bornholmske klubber melder ud inden sæsonstart, om hvorvidt rækken i denne sæson indgår i 
slutspillet. De rækker som indgår, indgår fra puljevinderne er fundet. 
De rækker som ikke indgår i slutspillet, spiller frem til der er fundet en vinder af rækken. Første 
og anden pladsen får medaljer fra DDBU. 
 
Vedrørende slutspil 4-mands hold vil Bornholm ikke få mulighed for hjemmebane, idet der 
kræves til 4 borde, iflg. § 17 kan de vælge en anden klub som hjemmebane. 
 
   ***** 
 
 
Forslag fra Gråsten BK 
 
 Jeg har et forslag til DDBU, ang enkeltmandsturneringer, jeg har nu 3 år i træk) måtte melde 
afbud til en enkeltmands turnering da det var umuligt at få flyttet kampen. 
 
Hvorfor mine modstandere ikke kan eller vil flytte ved jeg ikke, men en af grundene som jeg 
hører, er at det er en 4 mands pulje, og det kræver 2 borde, og det er åbenbart et problem. 
 
Mit forslag er at der kun laves 3 mands puljer, da det er meget mere fleksibelt, og skulle det ikke 
passe med antal spillere, så lad 1 eller 2 sidde over til næste runde. 
 
 Jeg ved godt det er mig selv det ikke kunne på den fastlagte dato, men når systemet 
(modstanderne) ikke er mere fleksibel, så ved jeg ikke om jeg tilmelder mig næste år. 
 Dette er ikke ment negativt til DDBU 
  
 Hilsen  
 Jan Petersen 
 Gråsten billard 
 
Der var enighed om, ikke at arbejde med oversiddere - såvidt muligt vil vi holde os til 3-mands 
puljer, men hvor antallet ikke går op i 3 kan vi blive nødsaget til at lave en til to 4-mands puljer 
 
   ***** 
 
 
Forslag fra Esbjerg BC 
Næsten hvert år oplever vi i bl.a. 3. division kegle at modstandere møder op 3 mand. Det synes 
derfor kun værende et spørgsmål om tid, inden vi står i en situation hvor begge hold har 
problemer med at fylde holdet. 
 
Burde der derfor ikke en være et alternativ til "V"undet uden kamp og "T"abt uden kamp; 
"U"afgjort? 
 
Jens Brade, Kasserer 
Esbjerg Billard Club 
 
TU-programmet kan pt ikke tackle forslaget, så der var enighed om at det tages op fra gang til 
gang. 
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Forslag fra Fredericia BK 
Generelt spørgsmål til turneringsskemaet, når et hold møder frem med tre mand. 
 
Så skrives i turneringsskemaet V og der tildeles korrekt 2 match-point til det rigtige hold 
 
MEN: 
I paragraf 11, stykke 13 står, at totalscoren tilskrives det sagesløse hold. 
 
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der ikke også burde tilskrives det antal scorede point, 
som en vunden kamp giver. 
Fx 400 point i serie 1/keglebillard 
 
Som jeg ser den nuværende registrering,  bliver ”det sagesløse” hold ”straffet”, når totalscoren 
bliver gjort op efter sidste turneringsrunde. Det kan jo blive afgørende for op- og nedrykning. 
 
Derved får en sådan situation kun betydning for turneringsreglements paragraf 11, stykke 13, 
punkt D. 
Skal vi helt ud i yderste konsekvens, skulle den tvungne oversidder tilskrives sit årsgennemsnit 
for pågældende kamp, da totalgennemsnittet jo kan blive afgørende for placering. 
 
Er det kun mig, der ser syner, eller har jeg en pointe????? 
PS! 
Har prøvet at dykke ned i referater fra turneringsudvalget, men har ikke kunnet finde noget om 
dette emne. 
 
Erling Lysdal Hansen 
Formand 
Fredericia Billard Klub 
 
Fredericia har ret, - men I øjeblikket kan det ikke implementeres i vores TU-program – så skulle 
vi komme ud i en situation hvor nr. 1 og 2 i en pulje har lige mange MP og indv. point er vi nødt 
til at tjekke det manuelt. 
 
   ***** 
 
Forespørgsel fra DDBU´s pool-udvalg 
Der er muligvis nogle steder der vil begynde at sælge sponsorlogoer på klædet. 
TU-udvalget var enige om, at det ikke skal være tilladt 
 
   ***** 
 
Ansøgning om dispensation fra BK Frem 
Jeg ved ikke om det er noget der har været debatteret før. Men hvordan er situationen vedr. 
spillerdragter for ungdomsspillere? 
  
Skal der udstedes dispensationer sådan at de unge ikke nødvendigvis behøver at spille i den 
officielle klubdragt, men eks. vis i en t-shirt med logo? 
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Begrundelse for spørgsmålet er, at det ofte ses, at de unge spillere vokser meget på kort tid. Derfor 
kan det bliver til en stor økonomisk udskrivning mange gange i form af (som i BK Frem) indkøb 
af skjorter og veste? 
 
Niels Øland, turneringsleder BK Frem 
 
TU-udvalget er villig til at give dispensation til de lavere rækker, dog skal der være klublogo på 
spillertrøjen. – Ved bl.a. DM for juniorer kræves klubdragt. 
 
      ***** 
 
Sag mellem Nykøbing F. og Nakskov 
Det er nogle interne problemer, som DDBU ikke vil eller kan blande sig i. 
 
   ***** 
 
Skrivelse fra Henrik Fritz Kjærgaard og Ølstykke BK 
11. nov. 2013 - Det er et fuldstændig sindsygt niveau i år i forhold til C-række, som jo går fra 
9.00-13.99 
Det ligner snarere en god B-række. 
 
Jeg spillede med 18.18 og 19.14 sidst, og gik alligevel kun videre som 2'er i puljen, dvs., jeg tabte 
én af kampene. 
Varme hilsner 
Henrik. 
 
14. nov. 2013 - Som turneringsleder i Ølstykke Billard Klub anbefaler jeg at unionen tager 
ovenstående med i overvejelserne til næste sæson når der skal oprettes klasser / puljer. 
M.V.H 
Ole Gretner    

TU-udvalget kan ikke ændre snitgrænser fordi en eller flere spillere har spillet nogle gode kampe 

   ***** 

Afvikling af Billard-Fyn Liga – Bristol-Grøndal den 25. okt. 2013 

Grøndal har indsendt klage over, at Bristol ikke havde materialet i orden, da det krævede 
scoreboard- og tidtagningssystem ikke fungerede. 

TU-udvalget behandlede klagen, og der var enighed i udvalget (Sv. Aage var inhabil) om, at 
idømme Bristol en bøde på 500 kr. for mangelfuldt arrangement. 

 
Hanne Rasmussen 
referent 
 


