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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE  16. FEBRUAR 2018 I ODENSE 

 

Deltagere: 

Jan Mortensen – TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) 

Sv. Aage Hansen (SVH) 

Peter Lund (PL) 

Jan Bemmann (JB)  

Hanne Rasmussen (HR) 

 

 

 

 

Forslag fra de underskrevne klubber 

 

Angående forslag som ønskes behandlet på TU – udvalgsmødet d. 25. nov. 2017. 

 

Følgende klubber: BK 2004 – BK Amagerbro – Randers BK - Vejle BK – KBK/BNV -  

ønsker at TU skal fortage en genovervejning på ABC Tours til den kommende sæson 2018 / 2019 

og fremadrettet. 

 

Da man for 3 år siden valgte at oprette en ABC Tours, var det med den begrundelse, at ABC 

spillere også skulle have en Tour at spille lig med Elite Touren, dog med et lavere tilmeldings 

gebyr. 

Samt at der også skulle være lidt pengepræmier, som yderligere motivation, at spille om. 

 

Dette fungerede fint i sidste sæson 2016/2017, hvor der i gennemsnit var 13,5 tilmeldte spillere pr. 

afdeling. Af uransagelige grunde valgte man at droppe penge præmier til den indeværende sæson 

2017/2018 og gennemsnit pr. tilmeldte spillere er faldet til 11,25 pr afdeling. 

 

Vi har savnet deltagelse fra C-række spillere. Fra nogle af disse har det lydt, at indskud var for 

dyrt og at man ingen chance havde for at ”vinde”. Nuvel, touren blev ændret og priserne sat ned. 

Men stadig ingen tilgang af C- række spillere, - og færre deltagere generelt både Øst og Vest. 

 

Vi 5 klubber fremsender hermed 1 forslag til TU-udvalg i DDBU, omhandlende fremadrettet 

afvikling i ABC Tours, som vi gerne vil have behandlet og taget stilling til. 

 

Forslag 1:  

 

ABC Tours afvikling og pengepræmier er lig med det som var gældende i 2016/2017 sæsonen. 

 

Denne model var den oprindelige tænkte, og en model som spillerne var tilfredse med. 

Den sikrede høj deltagelse i enkelte tour afdelinger, og den sikrede pengepræmier. 
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Denne model, er det vores overbevisning, foretrækkes af de fleste spillere i ABC Tours. 

 

Vi 5 klubber stiller med mange deltagere i ABC Tours, og har derfor også en god indsigt i, hvad 

det er der motiverer og engagere spillerne i at deltage i unionens ABC Tours. 

 

Vi omtalte klubber ønsker med henvendelse til TU- udvalget, at ABC Tours i sæsonen 2018/2019 

ændres i sin struktur fra nuværende turneringsafvikling for ABC Tours, til at ændres til det 

fremlagte forslag, som har stor opbakning blandt spillere og klubber. 

 

Vi håber med nærværende skrivelse og forslag til TU-udvalget, at man i TU-udvalget er lydhør 

for fremlagte forslag og for ændring af praksis med turneringafvikling for ABC Tours. 

 

Med venlig hilsen  

 

       BK 2004               BK Amagerbro       Randers BK           Vejle BK                KBK/BNV 

Michael B Nielsen       Tom Pedersen    Michael Carlsen   Michael  Toudahl     Michael Byrgesen 

 

TU-udvalget besluttede at gå tilbage til det tidligere med pengepræmier i hver afdeling, så 

indskuddet bliver i næste sæson 200 kr. pr. tour 

 

 

 

§11 stk. 11 

 

En spiller kan ikke deltage i mere end 14 divisions/seriekampe (dog undtaget puljer hvor der 

spilles mere end 14 kampe) derudover også undtaget spillere i elitedivision i keglebillard samt 

kampe i slutspil. 

I handicapturneringer må der spilles ubegrænset antal kampe.  

Rykker en spiller op på et hold i Elitedivisionen, hvor der spilles dobbeltkampe, vil en sådan 

kamp kun blive betragtet som 1 kamp. 

Såfremt en spiller i elitedivisionen i keglebillard melder afbud til en kamp og herefter spiller en 

kamp på et lavere rangerende hold, vil en sådan kamp blive betragtet som 2 kampe. 

Der kan ikke dispenseres for antal spillede kampe 

 

Det blev vedtaget at i alle holdturneringen hvor der spilles med handicapdistancer må der 

spilles ubegrænset antal kampe. 
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Forslag fra Hundested BK (Kim Fink) 

 

Vores spillere som spiller par har et ønske. 

 

Deres ønske er at par turneringen som den er i dag, hvor alle 4 spiller samtidigt mod hinanden, 

ændres til 2 mandshold som allerede eksistere om fredagen, til også at blive spillet om onsdagen. 

 

Grunden til dette er, at det er let at komme ud fra en par kamp med et kæmpe snit eller et meget 

lavt snit, grundet at man ikke er "herre" 

over sin egen kamp. 

 

Ovennævnte forslag har været med på dialogmøderne, og alle var enige om at nedlægge Par-

hold turneringen.  

Der oprettes 2-mands hold i keglebillard onsdag og fredag (slutspil spilles onsdag) 

 

 

 

Forslag fra ABK 31 (Claus Petersen)  

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.  Jeg ved ikke om du er personen der 

skal have dette, ellers kan du sikkert sende mig en mail hvor jeg kan videre sende denne mail  

 

Forslaget blev vedtaget med følgende distance 

30 point i indledende runder 

40 point semi- og finale (2 x 3-mands puljer som afvikles på én dag) 

 

 

Forslag fra Frederiksberg Pool Club (Allan Bruun) 

 

Vi vil gerne fra Frederiksberg BK stille forslag om muligheden for at bibeholde licens i en pool 

og snooker klub og samtidig spille kegler, hold for en anden klub. Altså, dobbelt licens. 

 

Motivationen for tilføjelsen til reglementet er:  

 

1. At loyaliteten til pool/snookerklubben bevares. 

2. Opnåede resultater tilfalder de rigtige klubber. 

 
 

Forslaget blev vedtaget, - men det gælder KUN for hold, - individuel skal spilles for den klub 

hvor spillerlicens er indløst (moderklubben) 
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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. 

 

 

Tilføjelse til cupperne 

 

Deltagere: 

 

Alle som er medlem af en klub under DDBU kan deltage i: 

Ungdomscupper: Må ikke være fyldt 21 år 1. sept. i indeværende sæson 

Ladiescupper:  Alle piger/kvinder uanset alder. 

Seniorcupper: Skal være fyldt 19 år 1. sept. i indeværende sæson. 

Oldboyscupper: Skal være fyldt 50 år 1. sept. i indeværende sæson. 

For at være spilleberettiget skal deltagerne være i besiddelse af en licens. 

 

Fremhævet tekst blev vedtaget 

 

Forslag fra Vissenbjerg BK. 

 

Hvad med at lave en 2-mands turnering for old boys. 

Afviklingen af turneringen kunne foregå mandag eller torsdag formiddag. 

En turnering på linie med den forestående, som spilles mandag aften. 

Efter en rundspørge i de forskellige klubber vore medlemmer har spillet, lader det til, at den form 

kunne de fleste lide. 

Vi håber, at dette forslag kan tilfredsstille mange ældre billardspillere. 

Vi håber forslaget bliver godt modtaget 

Forslaget blev vedtaget, afviklingsdagen er følgende 

Region vest: onsdag 

Region øst: tirsdag 
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Individuelle turneringer 

Flere har givet udtryk utilfredshed med at vi i denne sæson har taget  spiller med i efterfølgende 

runder der var slået ud 

TU-udvalget var enighed om at stoppe med at tage enkelte 3erer med, i stedet vil der fremover 

bliver lave en kvalifikations runde, så de efterfølgende runder fortrinsvis vil bestå af 3-mands 

puljer 

 

§ 8.2 stk. I (3-bande, fri og 1-bande carambole til distance) 

I turneringer, der afvikles efter cupsystemet, skal der ved uafgjort kamp spilles shoot out, - shoot 

out registreres ikke i spillerbogen 

 

5-kegle regionsmesterskab 

Der oprettes en prøveturnering (5-kegle kl. A) for spillere med under 15 i gennemsnit i 

keglebillard, - distance 3 x 50 point 

 

DM juniorer 2017-18 

BK Fluen er den eneste ansøger, så arrangementet overdrages til dem. 

 

DM skomager den 24.-26. august 2018  

Arrangementet er tildelt BK Fluen. – Krav for deltagelse er en indløst spillerlicens.  

Indbydelse udsendes i april/maj 2018 

 

§ 3 stk. 3 – Spillerlicens 

 

Det er ikke et krav fra DDBU at spille snitkampe for at opnå et gennemsnit i kegler og 

carambole, det er klubbens turneringsleder der er ansvarlig for at indrapportere et så korrekt    

gennemsnit som muligt. 

Spillere der tidligere er registreret i en eller flere discipliner med et gennemsnit, skal ikke 

indberette snit. 

Vælger en spiller at indberette snit, kan spilleren ikke opnå mindre gennemsnit, end gennemsnit 

beregnet ved hjælp af DDBU’s gennemsnitsliste, snit til brug ved omregning skal være det 

gennemsnit der giver det højeste omregnet snit 

Hvis en spiller har over 30,00 i Keglebillard – eller over 0,533 i 3-Bande – eller over 1,27 i1-

Bande – eller over 2,55 i Fri Carambole, kan gennemsnitslisten ikke anvendes som middel til 

udregning af manglende gennemsnit, der indberettes i stedet gennemsnit baseret på 

turneringslederens ansvarlig vurdering. 

 

Vedtaget 

 

 

Cupper 

Vi har kørt sæson 2017-18 uden tillæg, og det blev besluttet at det skulle vi fortsætte men med 

nogle gå ændringer i gange faktor. 

Ungdomscupper snit x 25 (min 70 point) 

Ladiescupper snit x 25 (min 80 point) 

Seniorcupper snit x 25 (min 120 point) 

Oldboyscupper snit x 30 (min 120 point) 
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§ 3 stk, 4A 

 

A. Såfremt ikke andet er meddelt, skal alle spillede kampe registreres i turneringsprogrammet, 

tomme kampe tæller også med i antal kampe i spillerbogen 

 

Vedtaget 

 

 

Materialereglement – belysning 

Belysning skal på det dårligst oplyste sted være på min. 260 lux, ellers skal der min. være 520 lux 

(fx. 3 x 150 watt) på billardets overflade. Lamperne skal hænge således: En over midten og de 2 

andre skal hænge 12 cm fra salvolinien mod bundbanden. 

 Brug af armaturer med lysstofrør er tilladt.  

LED Belysning udarbejdet efter type 6060: 

Forbrug 45 W 

Effekt 150 W 

Spredning 120 G   

Lumen 3600 LM 

Levetid (long life) 20000 timer 
 
 

Forslag fra Vordingborg Billard Klub 

 

Hermed turneringsformatet. 

Turneringens navn: Denmark Classic Masters 

Discipliner: Fri Carambole, 1-Bande Carambole. Cadre 71/2 og Cadre 47/2. 

Der spilles 2 “tours” pr. disciplin – altså 2 i Fri Carambole, 2 i 1-Bande Carambole, 2 i Cadre 71/2 

og 2 i Cadre 47/2. 

For at sprede turneringerne ud på den bedst mulige måde, tænker jeg at der skal afvikles 4 tours 

inden jul og 4 tours efter jul.  

Klubberne rundt omkring i Danmark kan søge om at afholde de forskellige tours (ligesom i 3-

bande og 5-kegler) kravet er 2 borde! 

Afvikling: 

Der spilles efter dobbelt knock-out system.  

Lodtrækning inden turneringsstart.  

Skal en spiller fra vest spille i øst, så kan er møde tiden for ham kl. 11:15. Skal spillere fra øst 

spille i øst er der møde tid kl. 9:30 med turneringsstart kl. 10:00. 

Omvendt hvis en spiller fra øst, skal deltage i en tour i vest er mødetiden også kl. 11:15. Hvis en 

spiller fra vest skal spille en tour i vest, er mødetiden 9:30 med turneringsstart kl. 10:00 

Turneringen afvikles på lørdage. Således spillere fra andre discipliner også har mulighed for at 

deltage ! 

Hver spiller har 5 minutters opvarmning – dommeren i kampen kontrollerer dette, og fortæller 

spilleren når der er 1 minut tilbage af hans opvarmningstid.  

Spilles der uafgjort, spiller spillerne 1 udlæg hver. Der spilles til 30 point, lukker spiller 1 til 30 

point i udlægget, så har modstanderen chancen også, sker det at også han lukker så er det forfra. 

Hvis spiller 1 laver f.eks. 2 point og modstanderen brænder – så vinder spiller 1.  
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Tilmelding: 

Fri tilmelding 

Maks 8 deltagere – de 8 bedste gennemsnit kan deltage. Et snit som er opnået via officielle kampe 

har fortrinsret, frem for snit opnået igennem omregning fra en anden disciplin. 

Pris. Kunne være 125 kr pr. tour.  

For at tilmelde sig Fri Carambole, Cadre 47/2 og Cadre 71/2 skal man bruge sit Fri Carambole 

snit. 

For at tilmelde sig 1-Bande Carambole skal man bruge snit 1-Bande snit. 

Ved afbud skal nummer 9 i rækken have tilbuddet om at deltage, kan han ike så er det nummer 10 

osv. Ved færre end 8 deltagere, afvikles turneringen alligevel.  

 

Distancer og maks indgange 

Fri Carambole – 300 point eller maks. 20 indgange.  

Cadre 47/2 – 200 point eller maks. 20 indgange. 

Cadre 71/2 – 150 point eller maks. 20 indgange. 

1-Bande Carambole – 75 point eller maks. 25 indgange. 

 

Resultater/Rangliste 

Spillerne får point for hver tour, og de 4 bedst placerede spillere for ved den sidste tour overrakt 

medaljer OSV. 

Spillere får følgende antal point. 

Nummer 1. 50 point 

Nummer 2. 30 point 

Nummer 3. 20 point 

Nummer 4. 10 Point. 

Nummer 5. 8 Point. 

Nummer 6. 6 Point. 

Nummer 7. 4 Point. 

Nummer 8. 2 point. 

Et andet krav for at blive blandt de 4 bedste er at man skal have deltaget i minimum 5 ud af 8 

tours.  

Den spiller som har deltaget i minimum 5 af de 8 tours og opnået flest point, kan ved den sidste 

tour kalde sig for Denmark Classic Masters vinder ved en medaljeoverrækkelse efter sidste tour.  

 
 

TU besluttede at køre turneringen som et forsøg i sæson 2018-19, hvis det viser sig interessen er 

for lav droppes den igen 

Indskud 50 kr. pr. spiller pr. tour som skal gå til administration, - d.v.s. inden pengepræmier pr. 

afdeling. 

 
 

Referent 

Hanne Rasmussen 


