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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. APRIL 2018 I VEJBY
Deltagere:
Jan Mortensen – TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM)
Sv. Aage Hansen (SVH)
Peter Lund (PL) - Afbud
Jan Bemmann (JB)
Hanne Rasmussen (HR)

Indlæggene fra klubberne er ikke redigeret af DDBU

Datoplaner for sæson 2018-19
Gennemgang af en foreløbig datoplan, Sv. Aage og Peter arbejder videre på at få dem færdiggjort,
-ungdomsudvalget fastsætter selv datoerne for ungdomsturneringerne.
Retningslinier for sanktioner
Udeblivelse – hold inkl. oprykningsfinale
Udeblivelse/afbud – hold inkl. Op- og nedrykningsfinale

1.500,00

Forslag fra Marstal Billard Klub
Her er et forslag der gør rejseafstandene mindre.
Slå serie 1 og serie 2 sammen. Jo flere puljer desto kortere afstande.
Derved bliver der også flere 1'ere som oprykningskandidater til 3. division fra serien.
Det må være win win.
TU-udvalget afviser forslaget med den begrundelse, at der bliver for stor snitforskel mellem
holdene i puljerne, og dermed vil de dårligste i serie 2 fravælge turneringen og afstandene
vil dermed blive for lange for de resterende hold

Holdturnering § 11 stk. 22
Såfremt en klub repræsenteres med mere end et (1) hold i 1 Division, 2. Division samt 3.
Division, må et højre rangerende hold, ikke have et lavere hold (års) gennemsnit,
(i hver spillerunde, fjernes i reglementet) end et lavere rangerende hold.
Har en klub flere hold i samme division/serie er holdene lige rangerende.
På intet tidspunkt i sæsonen må et lavere rangerende hold ikke have et højere
holdgennemsnit end et højere rangerende holds laveste holdgennemsnit
Turneringssekretariat Region
Udviklingskonsulent

Tlf.: +4597182929
Tlf.:+4524250633

hanne@ddbu.dk
nuchel@ddbu.dk

Forslag fra Ølstykke Billard Klub
Vi har fået et forslag fra nogle medlemmer angående 3 bande carambole distancer.
Hvis man indfører flere distancer i 3 bande carambole enkeltmands, vil man kunne opnå
betydeligt flere deltagere med nedre snit da det vil forkorte spille tiden væsentligt.
Som det er nu er der mange C række kampe med indgange langt over 90.
Der er mange spillere i klubben som ikke melder sig på grund af det tager for lang tid at spille
disse kampe.
Så vi vil foreslå at der spilles i 8 distancer i stedet for de nuværende 5,
Det kunne se sådan ud
0,001 - 0,149 10 point
0,150 - 0,249 15 point
0,250 - 0,374 20 point
0,375 - 0,499 25 point
0,500 - 0,624 30 point
0,625 - 0,750 35 point
0,750 - 0,899 40 point
over 0,900
50 point
TU-udvalget besluttede at oprette en 3-bande carambole kl. D
Kl. C
0,126 – 0,249
Kl. D
0,001 – 0,125 distance 10 point
Begrundelsen for ikke at efterkomme de øvrige forslag er at afstandene vil blive alt for
lange, da der vil være langt færre spillere i hver af de mange klasser.

Forslag fra ABK 31
Vi snakkede her i weekenden om at fra næste sæson vi godt kunne tænke os en lille ændring i
Regionsfinalen. Man kan jo se at de spiller som tilmelder sig stort set alle er Kl. M spiller. Derfor
mener vi at der godt kan ændres på visse fronter og gøre det lidt mere attraktivt og hyggeligt. Vi
havde lidt i tanker om og spille det som de andre indv. turneringer blot at i Reg (eliten ) at vi her
spiller ned til 6 mand. (2 puljer med 3 mand i finalen ) bedste mand ud af disse 6 får automatisk
finalen. distancen skulle så være en spurtsdistance til 30 i puljerne og straks derefter 2 semifinaler
til 40 og finale til 40. tid og timeout er okay. når vinderen er fundet så spises der mad og hygge
hvor medaljer og evt. kort tale holdes. Alt sammen foregår Lørdag så vi undgår at man sent
Søndag som jeg har oplevet de sidste 3 år oppe ved os at vi står 1 dommer 2 finalespiller og 1-2
der kigger på da alle andre er kørt hjem efter man er slået ud.
Forslaget vedtaget

Forslag fra ABK 31
Det hold der slutter sidst i den bedste række (pt. nr. 8) rykker direkte ned. De to respektive
vindere af henholdsvis 1 div. øst/vest spiller herefter oprykningsspil sammen med nr. 7 i
Elitedivisionen. Oprykningsspillet spilles efter samme form som den nuværende, nu blot med tre
hold der spiller om to pladser i den bedste række. Oprykningsspillet kan afvikles på blot én dag.
Der spilles alle mod alle og de to bedst placerede i oprykningsspillet rykker op eller bevarer sin
plads i Elitedivisionen.
Ønsker man en uddybning om dette eller har spørgsmål til det så er man velkommen til og
kontakte Claus Petersen fra ABK 31.
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Forslag fra Børkop BK
Fra Elitedivisionen i 3-bande skal der være 1 direkte nedrykker (nr. 8), mens nr. 7 spiller et
slutspil mod de 2 vinderne af 1. div øst/vest om de 2 pladser.
Alternativt: Både nr. 7 og 8 i Elitedivisionen er automatiske nedrykkere og erstattes af vinderne
af 1. div. øst/vest.
Regler for brug af reserver/forstærkning af holdet i slutspil:
For at være spilleberettiget i et slutspil hvad enten det gælder medaljer eller op/nedrykning,
skal man som minimum have deltaget i 4-6 holdkampe for klubben i den løbende
holdturnering. (2-3 spillerunder i Elitedivisionen)
Begrundelse: Det skal ikke være muligt at man kan spille en hel sæson i Elitedivisionen uden man
risikerer direkte nedrykning. Det kan man ikke i 1. division, og derfor skal reglerne tilrettes så der
gælder samme regler i 3-bande uanset om man spiller i Elitedivisionen eller 1. division.
Kvalitetsforskellen på de 2 bedste hold i 1 division øst/vest og de dårligste hold i Elitedivisionen
har de seneste år været ubetydelig. Derfor virker de nuværende regler helt forkerte da de 2
dårligste hold i Elitedivisionen får en ekstra chance. De kan i princippet have tabt alle kampene
(undtagen mod hinanden) i den løbende turnering og alligevel klare sig ved at lave forstærkninger
til slutspillet om op/nedrykning. Der skal også være nogle sportslige konsekvenser i den bedste
række som ligner det der gælder i 1. div.
Hvis ovennævnte forslag ikke gennemføres, stilles der forslag om at der indføres
op/nedryknings slutspil i 1. div. på samme vilkår som Elitedivisionen.
Det skal ikke være muligt at man kan købe sig til forstærkning af holdet i et slutspil hvad enten
det gælder medaljer eller op/nedrykning. De nuværende regler er ødelæggende for billardsporten se eksempelvis på Randers, Aalborg og Amagerbro i dette års turnering.
Aalborg har kæmpet en hård kamp om førstepladsen igennem hele sæsonen, og slutter fortjent på
1. pladsen. Det samme har Amagerbro. Imidlertid risikerer de, at det hele har været skønne spildte
kræfter, såfremt BK 2004 køber 2-4 verdensklasse spillere fra udlandet. Spillere som ikke har
spillet én eneste kamp på deres hold i grundspillet. På den måde får man da fjernet hele det
sportslige aspekt, og også motivationen hos spillerne på de øvrige hold da der jo så i
virkeligheden kun er 1 plads at spille om blandt 3 hold. Samtidig ved man jo ikke hvorledes BK
2004 vil stille op til den næste sæson - det kan i princippet være spillere med 0,300 og 0,500 i
gennemsnit - for så at købe stjernerne til slutspillet når det gælder. DET DUR BARE IKKE, OG
DET MÅ I DA FORHÅBENTLIG OGSÅ KUNNE SE.
I den igangværende turnering kan man med TU's accept "købe" sig en friplads hvis man bare har
økonomien til det.
Forslagene fra ABK 31 og Børkop er enslydende og blev derfor behandlet under ét punkt.
TU-udvalget vedtog forslaget med følgende tilføjelse
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§11 stk. 17 O
Nedrykningsspil
Nr. 7 og 8 i elitedivisionen 3-bande carambole spiller oprykningskamp mod de
oprykningsberettigede 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. Nuværende tekst fjernes og erstattes med:
Nr. 8 i elitedivisionen 3-bande carambole rykker automatisk ned i 1. div, nr. 7 og de 2
vindere fra 1. division spiller op/nedrykningskampe, nr. 7 i elitedivisionen får tildelt
hjemmebane
§11 stk. 19 – tilføjelse:
Ved brug af reserver på hold: - De 4 spillere der har spillet de fleste kampe i sæsonen for et hold
der skal deltage i slutspillet, er de spilleberettigede, består holdet af flere spillere som tilhører
holdet og ikke har deltaget på andre hold, kan disse spillere også deltage i slutspillet.
Såfremt et hold i slutspillet skal benytte reserver må reserven ikke have mere i gennemsnit end
den spiller vedkommende erstatter.
Såfremt den kamp vindes hvor reserven deltager og holdet derved fortsætter i slutspillet må den
afløste spiller igen deltage i de efterfølgende kampe.
Dette gælder ikke for hold til handicapdistance
Elitedivision: I slutspil og oprykningsspil må holdet ikke have højere holdsnit, end det
højeste holdsnit der er spillet med i grundspillet.

Forslag fra Ebeltoft BK - Keglebillard - Serie 2 for hold.
BAGGRUND: De seneste sæsoners uheldige/kreative tilmeldinger med hold der stiller op med 45
i snit og på den baggrund udelukker øvrige hold fra en fair chance for puljesejr og dermed videre
adgang til slutkampene.
Som det er i dag må et hold der tilmeldes i serie 2 højest tilmelde sig med et totalsnit på 40.
Dog må holdet forstærke sig med op til 20%, og er det klubbens bedste hold er der ingen grænse
for hvor meget man må forstærke holdet.
De seneste sæsoner har vi set hold som tilmelder sig med snit lige under 40, og efterfølgende
forstærker med spillere som i øvrigt spillede på holdet i sæsonen inden.
Vi har i Ebeltoft selv benyttet denne regel om tilladt forstærkning.
I sidste sæson 16/17, havde vi da sæsonen startede kun rådighed over fire spillere, og vi kunne
netop holde os under snitgrænsen til serie 2. Efter at have overstået de tre første spillerunder,
meldte en af vores medlemmer, som tidligere havde spillet, sig klar og vi kunne, uden at bryde
nogle regler, stille med et hold på omkring 44 i snit. Det blev flere af vores modstander temmelig
sure over.
Også i denne sæson har Ebeltoft i enkelte kampe forstærket sig ud over den tilladte grænse på 40,
men ikke forstærket holdet ud over de 20%. Et hurtigt kig på billardresultater.dk afslører at flere
hold benytter sig af denne praksis, og at de faktisk også ender med at kvalificere sig til
slutkampene på den baggrund.
Som nævnt oplevede vi selv i sæsonen 16/17 at hold blev sure og skuffede over at reglerne var
som de var. Om det er derfor at Randers og Ans ikke spiller serie 2 i år ved vi ikke, men vi har en
formodning om at det netop er derfor. Vi mener at det er ødelæggende for serie 2 med de
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nuværende regler, og det er jo ikke alle der gider at spille serie 3 hvor man i realiteten blot spiller
mod sig selv, da der spilles efter handicapregler. Vi tror at der vi bliver færre og færre hold i serie
2 hvis ikke reglerne ændres.
I gamle dage var reglen af man højst måtte have et snit på 8,99 når man spillede i serie 1 (som det
hed den gang). Havde man brug for at have en spiller med mere end 9 for at kunne stille hold, var
der mulighed for at søge dispensation til dette, men så afskrev man sig samtidig mulighed for at
deltage i slutkampene.
FORSLAG
Indfør reglen: Stiller et serie 2 hold op i løbet af sæsonen med mere end 40 i totalsnit, afskriver de
muligheden for at kvalificere sig til slutkampene.
KONSEKVENS
Selv små klubber kan stadig forstærke sig hvis de i løbet af sæsonen skulle få tilgang af nye og
dygtigere spillere, eller hvis man i løbet af sæsonen får tilsagn fra eksisterende spillere som
pludselig igen får mulighed for at spille med på holdet.
Ved at gennemføre forslaget får vi sat det rigtige niveau så der ikke opstår disse urimelige
forskelle.
Alle klubber vi kunne leve med dette forslag, da det jo ikke forhindrer nogen i at deltage i
holdbillard, men kun i at deltage i slutkampene. Det har fungeret før, og det var endda i en tid
hvor vi havde mulighed for at våge over hinanden på billardresultater.dk. Mon ikke det kan
fungere igen? Det er vi sikre på.
Vi mener at alle vil kunne se det som en fair løsning på et aktuelt problem.
Vi håber også at det gælder DDBU
TU-udvalget afviste forslaget, idet det nuværende stort set er problemfrit
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Forslag fra DDBU´s eliteudvalg
Vi har de senere år set, at det bliver ekstrem sent både fredag og lørdag aften. Vi ændrede derfor
starttidspunktet til kl. 09:00 lørdag morgen.
Uændret er vi ret sent færdig med DM stævnet, og sidder først ved banketten efter kl. 21 lørdag
aften.
Spillerne som har sidste kamp fredag, og første kamp lørdag kunne derfor i år blot ligger 5 timer
på puden, hvilket ikke giver spillerne de optimale forhold.
Jeg vil derfor gerne foreslå nedenstående afvikling.
Tidspunkt:
Fredag kl. 15:30: Stævneåbning og spillerpræsentation
Fredag kl. 16:00: Hold nr 1 - Hold nr 4
Fredag kl. 18:00: Hold nr 2 - Hold nr 3
Fredag kl. 20:00: Vinder 1 - Taber 2
Lørdag kl. 10:00: Vinder 2 - Taber 1
Lørdag kl. 12:00: Taber 1 - Taber 2
Lørdag kl. 14:00: Vinder 1 - Vinder 2
Lørdag kl. 16:30: Præmieoverrækkelse
Lørdag kl. 18:00: Banket
Ændringen er i store træk, at spillerne møder ind 2 timer tidligere, og at der flyttes en kamp fra
fredag til lørdag.
Det er så yderligere sådan, at dem som spiller den sene kamp fredag kan tage det roligt lørdag
morgen, og skal først spille kl. 12, ulig den nuværende afviklingsmåde.
Jeg vurderer, at det ikke er noget problem for spillerne at møde ind 2 timer før. Der er ikke
kutyme for, at spillerne er på job fredag overhovedet.
Så det vil ikke få den store negative indvirkning i forhold til andre gøremål, at skulle møde før.
TU-udvalget godkendte forslaget dog med en lille ændring af starttidspunktet
Fredag:
Kl. 14.30
Åbning og præsentation af spillere
Kl. 15.00
Kamp 1 : Hold 1 - Hold 4
Kl. 17.30
Kamp 2 : Hold 2 - Hold 3
Kl. 20.00
Kamp 3 : Vinder 1 - Taber 2
Lørdag:
Kl. 10.00
Kl. 12.30
Kl. 15.00
Kl. 17.30
Kl. 19.00

Kamp 4 : Vinder 2 - Taber 1
Kamp 5 : Taber - Taber 2
Kamp 6 : Vinder 1 - Vinder 2
Præmieoverrækkelse
Banket
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Forslag fra Kim Jørgensen, Rønne Billard Klub
Emne.:

1 Forslag til ændring af tu-regler §11. vedr. brug af reserver.
1 Forslag vedr. ordet spillerunde.

Fra.

Kim Jørgensen. Rønne Billard Klub. Medlem af Sports-og appeludvalget.

Da jeg i forbindelse med mit virke, som medlem af sports-og appeludvalget fik en appelsag vedr.
brug af reserver på divisionshold. Læste tu-reglementet igennem, for at finde regler omhandlende
brug af reserver på divisionshold, blev jeg opmærksom på nogle sætninger, der kan misfortolkes.
Forslag nr.1.
Jeg foreslår, at man indsætter et punkt under §11. punkt 17. c.
Brug af reserver på divionshold.
Hvis et divisionshold benytter reservespiller, må reservespilleren ikke have højere snit end den
spiller, spilleren afløser.
Dette gælder ikke klubbens første hold.
Begrundelse:
Rent sportsligt, er denne ændring sportslig fair.
Der er med de nuværende regler §11. 17. E,F,G. mulighed for fortolkning af holdgennemsnit.
Hvis et divisionshold benytter reservespiller må holdet ikke have mere i total holdgennemsnit end
det hold der rangerer lige over.
” mere i total holdgennemsnit end det hold der rangerer lige over.” ?
Hvis vi skal spille kamp nr. 11. De 4 spillere på holdet har tilsammen 225 i holdsnit på
spilledatoen.
Hvordan udregnes holdgennemsnit for vores øvrige hold?
Er det spilledatoen og den før og efter der skal ses på?
Eller er det de 4 spillere som har spillet flest kampe på holdet som gælder?
Hvis det er spilledatoen og weekenden før og efter som tæller, kan et hold i eliten som skal bruge
en eller to reserver, teoretisk gøre at klubbens øvrige hold, skal bruge reserver for ikke at have
højere holdsnit på spilledatoen. Grundet delebørn m.m. Dette er ikke fair.
Med denne ændring er der ingen misfortolkning.
I denne regel, mindes jeg, at der engang har været et ord. SPILLERUNDE? Hvilket bringer mig
til næste forslag.
TU-udvalgets afgørelse til forslag 1 – se vedtagelsen tidligere i referatet
Forslag nr. 2.
Jeg foreslår, at man i § 11. HOLDTURNERINGERNE. Punkt 9. B. tydeliggør hvad ordet
spillerunde dækker over, da der er to betydninger i samme regel.
Eventuelt ved at ændre ordet spillerunde til spilledato i følgende sætning
Kampe i anden halvdel af turneringen skal være afviklet inden sidste spillerunde.
Således at sætningen bliver:
Kampe i anden halvdel af turneringen skal være afviklet inden sidste spilledato.
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§ 11. HOLDTURNERINGERNE.

9.
B.
To hold kan, for så vidt der er enighed herom, afvikle en kamp på en anden dato, end den
turneringsplanen foreskriver, kampen i første halvdel af turneringen skal være afviklet inden
anden halvdel af turneringen starter. Er der tale om en dobbeltkamp SKAL de afvikles i første
halvdel af turneringen. Er der tale om tre spillerunder = 15 kampe skal udsatte kampe være
afvikles inden 3. runde påbegyndes Kampe i anden halvdel af turneringen skal være afviklet inden
sidste spillerunde. DDBU kan dispensere herfra. Elitedivisionskampe spilles lørdag kl. 13.00 og
søndag kl. 10.00, ændring af spilletidspunkt aftales imellem de enkelte hold og efterfølgende
godkendes af den turneringsansvarlige.
TU-udvalgets afgørelse til forslag 2 – se vedtagelsen tidligere i referatet
Ordlyden spillerunde bibeholdes

Forslag fra Michael B. Nielsen, DDBU´s eliteudvalg
§ 11. HOLDTURNERINGERNE.
17. Divisionsturneringerne i Keglebillard, 3-Bande Carambole, omfatter følgende turneringer, der
alle spilles som dobbeltturneringer:
A. Elitedivision, Keglebillard.
Landsomfattende turnering bestående af 1 x 12 hold.
De 4 bedst placerede går videre til et slutspil om det danske mesterskab.
Afvikling: Der spilles alle mod alle.
B. Elitedivision, 3-Bande Carambole.
Landsomfattende turnering bestående af 1 x 8 hold.
De 4 bedst placerede går videre til et slutspil om det danske mesterskab.
Afvikling: 1 mod 4 / 2 mod 3 / vinder – vinder
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.
Ny stk 17 B
Europacup plads fordeles flg:
1. Den Danske Mester
2. Vinder af Elite divisionen ” Grundspil ”
3. Såfremt Den Danske Mester og vinder af Grundspil er samme klub tilfalder 2. Europacup
plads til sølvvinder af DM Finalen såfremt denne takker nej går pladsen videre til nr 3 ved
DM Finalen
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Forslag fra BK Grøndal (Tage Lauridsen)
Ændringsforslag til Turneringsreglement §11, stk. 17 B:
Teksten: "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."
ændres til:
Vinderen af DM tildeles en plads ved coupe d´Europe (Europa Cup) - hvis DDBU tildeles 2
pladser, tilfalder
plads 2 det hold der har vundet grundspillet. Ved sammenfald tildeles pladsen den tabende
DM finalist.
En eventuel seedning i coupe d´Europe tilfalder vinderen af DM
Da forslagene fra Michael B. Nielsen og BK Grøndal omhandler samme emne behandles det
under ét punkt.
TU-udvalget vedtog BK Grøndal´s forslag

Fra TU-udvalget
Kegler elite øst: - der har været utrolig mange afbud i kegler elite, skal vi fylde op med 3ere, eller
evt. kører ned til 6-mands finale 2 x 3. Tages op igen hvor Peter Lund er tilstede ved mødet.
Enighed om at alle henvendelser til klubberne skal foregå skriftligt.

Hanne Rasmussen
Referent
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