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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 08. MAJ 2018 I ODENSE
Deltagere:
Jan Mortensen – TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM)
Sv. Aage Hansen (SVH)
Peter Lund (PL)
Jan Bemmann (JB) - AFBUD
Hanne Rasmussen (HR)

Indlæggene fra klubberne er ikke redigeret af DDBU

Datoplaner for sæson 2018-19
De sidste ændringer blev gennemgået, - Sv. Aage retter til. Datoplanerne udsendes til klubberne
omkring 20. maj 2018

Forslag fra Børkop BK
Nr. 8 i 1. division øst/vest - rykker direkte ned i 2. division, mens nr. 7 (i nogle år også nr. 6 afhængigt af opryknings-slutspillet til Elitedivisionen) - spiller slutspil med vinderne af 2. division
om de 2 ledige pladser i 1. division.
Begrundelse:- det bør være de samme regler som er gældende i begge divisioner for op/nedrykning i samme disciplin (dog undtaget tilmeldingsrækken) - da 2. division er en
tilmeldingsrække bør vinderne af disse ikke være bedre stillet end vinderne af 1. division, da disse
vindere jo også skal igennem et slutspil.
TU-udvalget diskuterede forslaget og var enige om at afvise forslaget, - dette p.g.a. at vi for
år tilbage stoppede med slutspil i divisionerne, da de fleste hold meldte afbud.
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BK Grøndal – Tage Lauridsen
Holdturnering § 11 stk.
Et hold kan ikke rykke op i en overliggende division, hvis samtidig klubben har et hold, der
rykker ned fra denne division til den kommende sæson
I det netop udsendte referat fra Turneringsudvalg lægges op til en ændring af § 11 stk 19. Det er
selvsagt meget nødvendigt med en ændring - i lyset af den forgangne weekends slutspil i Randers,
men den ny formulering er mildest talt uklar, og indeholder desuden denne præmis som i min
verden er HELT forfejlet:
" Elitedivision: I slutspil og oprykningsspil må holdet ikke have højere holdsnit, end det
højeste holdsnit der er spillet med i grundspillet. "
Sættes dette ind i f.eks. BK Grøndal kontekst, havde situationen i den forgangne været:
Vi havde et hold bestående af 5 spillere. Både spiller 4 og spiller 5 (Knudsen og Carlsen) spillede
alle 14 kampe; Spiller 1, Spiller 2 og Spiller 3 (Nelin, Haack-S. og Lohse) fordelte kampene i
forholdet 8 - 12 - 8.
Det ville have haft den effekt, at vi ikke havde haft lov til at stille op med spiller 1 - spiller 2 spiller 3 og spiller 4.
Alle er forhåbentlig enige i, at dette ikke er intentionen. Derfor - og for at få formuleret en klar
tekst, der ikke kan misforstås eller fortolkes - sender jeg på vegne af BK Grøndal følgende to
forslag, som jeg håber I vil tage til efterretning.
Paragraf 4, stk. 1
Den oprindelige tekst:
Der er frit klubskifte, også indenfor sæsonen. Har man spillet holdkamp i indeværende sæson,
gælder følgende: Ved klubskifte gives en karantæne på 60 dage i holdturneringen.
ændres til:
Der er frit klubskifte, også inden for sæsonen. I forbindelse med holdkampe gælder at man kan
stille op for sin nye klub ved start af en ny sæson, eller efter nytårspausen.
Forslaget afvises,- idet vi kun har haft problemet en enkelt gang, datoplanen ændres så der
fremover er under 60 dage mellem sidste spillerunde og oprykningsspil.
Paragraf 11, stk. 19
Den oprindelige tekst:
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 tilhørere
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 klubbens bedste hold, og hold til handicapdistance.
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ændres til:
Gældende for hold der spiller i rækker med 8 hold:
Spillere der har deltaget i mindst fire kampe for et hold, er opstillingsberettigede til holdet i
forbindelse med et slutspil.
Desuden kan benyttes reserver fra klubbens lavere rangerede hold, der ikke har direkte
tilknytning til et hold; en reserve må dog ikke have højere gennemsnit end den spiller der
erstattes. I eventuelle efterfølgende kampe i samme slutspil
Forslaget afvises – TU-udvalgets forslag fra sidste tu-møde bibeholdes.
Det er KUN én gang i løbet af sæsonen, at klubberne skal stille med de 4 spillere som ønskes
benyttet i slutspillet.

DM Fri Carmbole – Fra Erik Søndergaard

Jeg havde i weekenden fornøjelsen af at være unionens repræsentant ved det 4. og sidste DM
stævne i Vordingborg - Fri carambole - billardens moderdisciplin.
4 mandspuljer - 2 borde - 300 point/max 20 indgange - uden tidsbegrænsning - er sportslig
uforsvarligt. Tidsplanen med 2 timer pr. kamp holder ikke en meter.
Yderligere, med udsigt til - efter vandrørene at dømme - med Dan og Tom, KBK som deltagere i
næste års discipliner, vil jeg derfor opfordre Turneringsudvalget til næste sæson at udtænke et
andet set-up. Evt. finale med 2 3 mands puljer inden knock-out - og en kvalifikationsrunde til at
komme ned på 6 til finalen.
Supplerende - tilbagemeldingen fra 1-bande finalen, er enslydende - det tager for lang tid at
afvikle kampene.
Det blev besluttet, at der fremover spilles en kvalifikationsrunde, så der max vil være 6
spillere i DM finalen.
§3 stk. 5A
Såfremt en spiller ikke har 4 listeførte kampe, anvendes sidst opnåede årsgennemsnit. Hvis en
spiller har 1, 2 eller 3 kampe medregnes disse sammen med kampene, der ligger til grund for det
sidst udregnede årsgennemsnit.
Ved nye spillere der kun har spillet 1, 2 eller 3 kampe er det de antal kampe der benyttes til
udregning af nyt årsgennemsnit.

§ 15 stk. 5
For at være oldboys spillere, skal man være fyldt 50 år den 1. sept. i den pågældende sæson
For at være oldboys spiller, skal man være fyldt 50 år.
D.v.s. at en spiller er spilleberettiget på oldboys hold fra den dag vedkommende fylder 50 år.
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Forslag fra sidste TU-møde tages op igen.
Forslag fra Vildtbanegård II og Gersagerparkens BK
Vedr. ladiescupper:
I dag er det sådan at hvis man vinder en ladiescup, så er man automatisk med i landsfinalen.
Vi tænker at det burde laves om, så det er grandprix-pointene der afgør om man er kvalificeret
eller ej.(Ligesom i oldboys- og senior cupper.)
Ellers kan man møde op og vinde en cup og så blive væk fra resten, og det synes vi ikke er helt
fair over for dem som deltager til hver ladiescup.
Dem der deltager optjener jo grandprix-point, men egentlig uden mening...
Håber i vil tage det med på næste TU-møde
TU-udvalget besluttede at droppe landsfinale i ladiescup, så cuppen bliver afviklet på samme
måde som oldboys- og seniorcupper, en semi- og en finale. Ungdomscupper bibeholder
landsfinalen.
TU-udvalget besluttede at droppe landsfinale i ladiescup, så cuppen bliver afviklet på
samme måde som oldboys- og seniorcupper, dog kun én 16-mands regionsfinale.
Ungdomscupper bibeholder landsfinalen.

Ungdomsudvalget har følgende forslag til afvikling af ungdomsturneringerne fremover:
Ungdomscupperne:
Vi ønsker at få 70 point tilbage som mindstedistance, da en del af de nye spillere reelt kun har
imellem 1-2 i snit, og 70 point er derfor allerede en meget lang distance for de spillere.
Vedtaget på tidligere tu-møde
Ligeledes har vi et ønske om at få kampen om 3.-4. pladsen genindført, da vi mener at det gør en
stor forskel, for børn og unge om de bliver nr. 3 eller 4 i en turnering.
Tages op med vores IT – så det vil blive gældende for alle cupper med K.O.
Pige Landsmesterskab:
Forslag om pige-landsmesterskab med min. 4 delt.
I hver regionsfinale, hvis der ikke kommer 4 deltagere i hver region, men min. 4 deltagere
tilsammen, forslår vi at landsfinalen bliver afviklet med de blandede deltagere, uanset øst/vest
fordelingen.
Desuden kunne vi overveje at lave det til en juniorturnering, så aldersgrænsen kan blive hævet til
21 år.
Argumentet for det ekstraordinære tiltag er at vi håber at vi med lidt positiv særbehandling kan få
pigernes eget mesterskab op at stå igen, og derved, på sigt, kan komme til at ”fodre” DM elite
kvinder med nye spillere, hvilket vi jo har manglet meget i de sidste mange år.
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Vedtaget – aldersgrænsen for piger ændres til 21 år, min 4 deltagere for at udskrive en RF
og min 4 deltagere i alt mellem regionerne for at der udskrives LF
Ungdomshold:
Vi har et ønske om at tilmeldingsfristen til ungdomshold og de forskellige ungdomsmesterskaber
kommer så tæt som muligt på afviklingsdatoen, da der nemt kan være kommet nye interesserede
ungdomsspillere som gerne vil deltage.
Det er i orden, at tilmeldingerne til ungdomsmesterskab stopper ca. en måned før
afviklingen, - tilmeldingerne efter de normale tilmeldingsfrister skal indtil videre tilgå
Hanne via mail.
DM for Juniorer:
Vi ønsker at indføre snitgrænse for tilmeldingen til Junior DM 3-bande – 0,250
Junior DM kegler – 10.00
Distancer i 3-bande, ønskes hævet til 25 point i puljerne og 30 point fra ¼ finalerne
Spillerne tilmeldes med årssnit eller aktuelt snit på sidste tilmeldingsdag. (min. 4 kampe)
Ungdomsudvalget kan dog til enhver tid give dispensation fra reglerne, hvis dette menes
nødvendigt.
Forslaget vedtaget, - dog er årsgennemsnit tilmeldingskrav.
Distancer i oldsboys- og seniorcupper
Peter Lund ønskede at vi gik tilbage til den gamle udregning af distancer (med tillæg)
Der var ikke enighed i tu-udvalget, - der blev vedtaget følgende:
Oldboys- og seniorcupper snit x 20 + 30 min. 120 point

Hanne Rasmussen
Referent
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