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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE  21. SEPTEMBER 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 2019-2020 

Der var enighed om at datoplanen for sæson 2019-2020 ikke måtte være så presset i 

turneringsstart, - fra tilmelding til 1. runde har der i nogle tilfælde kun været 14 dage, og 

kvinderækkerne skal ikke placeres i december måned.  

 

 

Ungdomscupper  

Fremover skal placering af ungdomscupper foregå i et samarbejde mellem tu-udvalget og 

ungdomsudvalget, - i denne sæson er der placeret nogle ungdomscupper i samme weekend som de 

lavere klassemesterskaber, hvor der deltagelse af ungdomsspillere. - D.v.s. vi har været nødsaget 

til at sætte nogle puljer til at spille på søndage. 

 

 

Nye turneringer 

TU-udvalget skal være mere strikse med oprettelse af nye turneringer, - i denne sæson har vi 

oprettet 3-bande kl. D (efter forslag fra en klub) 

Denne turnering dropper vi igen, da ikke en eneste var tilmeldt, ikke engang fra forslagsstillerens 

klub. 

 

 

Regler for deltagelse i 5-kegle klassemesterskab 

Kl. Elite – alle uanset styrke 

Kl. M – fra nr. 13 på elite tour ranglisten, og derudover alle andre spillere. 

Kl. A – spillere med under 15 i keglesnit (i tilfælde af en spiller kun har 3-bande snit bruges 

omregningstabellen) 

Dette tilføjes i turneringsindbydelsen. 
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Fra Gersagerparken og Vildtbanegård II 

Vi tror at vores forslag fra tidligere mht. hvordan man kvalificerer sig til en landsfinale er blevet 

misforstået af TU-udvalget. 

Det der var pointen i forslaget var at man skulle optjene point for at være kvalificeret til 

landsfinalen og ikke bare møde op og vinde en cup og så var man videre frem for nogle som har 

deltaget i samtlige cupper men ikke vundet en. 

Lige nu er vi gået fra at have haft 9 runder til kun 8, hvor alle de 3 andre cup-former har 9 runder. 

Ikke helt fair. 

Det som var tænkt med forslaget var at man kvalificerer sig til SF og RF og så går de 8 bedste fra 

RF til landsfinalen. 

Vi har talt med de deltagere der var med til landsfinalen fra vest og de var også rigtig kede af at 

høre at landsfinalen blev nedlagt. 

Derfor kommer nu forslag til næste TU-møde: 

I ladies-cupperne kvalificerer man sig ud fra point til SF og RF. De 8 bedste fra RF går videre til 

landsfinalen. 

 

TU-udvalget vedtog, at beslutningen fra sidste tu-møde bibeholdes, - der udskrives IKKE 

landsfinaler i ladiescupper. 

 

 

Flytning af DM finaler 

Flytning af DMer må ikke ske, - heller ikke hvis spillerne bliver enige, sidste sæson blev det et 

problem da en spiller ikke havde tilmeldt sig p.g.a. arbejde. - Vi gav så lov til at flytte Fri 

Carambole til en anden dato. En dato hvor den pågældende spiller ikke skulle arbejde, og dermed 

havde mulighed for at deltage. 

Ændring af spilledatoer for DM vil kun ske hvis der sker ændringer fra CEB/UMB. 

 

 

Fra BK Grøndal (Tage Lauridsen) 

Vil du hjælpe med at formidle budskabet til rette vedkommende (Peter Lund/Turneringsudvalg?): 

Som I vist allerede har observeret, er der ikke den store jubel efter udskrivningen af A- og M-

rækkerne i 3-bande. Løsningen er åbenbart, at spillerne selv må rage kastanjerne ud af ilden, og 

det kan vel næppe være anderledes, da skaden nu er sket.  

Endnu en gang må jeg undres over DDBU´s aktive fravalg af et ordentligt informationsniveau. 

Jeg ved godt - for det er lykkedes mig at grave referatet frem (helt tilfældigt det første jeg åbnede) 

- at TU i februar vedtog at indføre KVAL-runder for at undgå 4-mands puljer; et koncept jeg selv 

er varm fortaler for, så - meget fint. 

Men mange spillere - de fleste, vil jeg tro - har ikke en jordisk chance for at gennemskue 

omfanget af dette, ud fra det par linjer, der er indskrevet i TU-referat (feb. 2018) Derfor: Kunne 

man ikke gøre det til en god vane, sammen med udskrivning af turneringer om sommeren, at 

udsende en skrivelse der omhandler væsentlige ændringer. 

I den aktuelle situation vader man direkte ud i det største hul man kan finde: ABC-tour samt M-

række kvalifikation vil jo helt åbenlyst stille flere spillere i et dilemma, hvilket jo også er sket. 

Endelig: Nogle mener at vide, at Kval-weekenden er skrevet ind i datoplanen for ganske nyligt. 

Det kan Turneringsudvalget forhåbentligt hamre en tyk pæl igennem, for hvis det er tilfældet er 

enhver form for planlægning fra spillernes side helt umulig. 
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TU-udvalget kan kun give BK Grøndal ret, - idet kval. runderne ikke var på først udsendte 

datoplan, - det blev besluttet at fremover skal evt. ekstrarunder placeres i slutningen af 

sæsonen 

 

Møde tid til 5-kegle elite tour 

Fra sæson 2019-2020 skal alle deltagere møde til fastsatte mødetidspunkt, - dette vil blive 

præciseret i indbydelsen. 

 

 

3-bande elite tour 17.-18. nov. 2018 

Grundet at UMB har flyttet en World-cup til den 17.-18. november har vi været nødsaget til at 

ændre Elite touren i Albertslund til den 3.-4. november 2018 og samtidig ændre arrangør klub til 

BK Grøndal.  

De kl. M spillere der er involveret i ovennævnte ændring, har mulighed for at flytte 

afviklingen af deres pulje indtil den 17. nov. 2018 

Alle er informeret via mail og FB 

 

 

 

 

DM Ansøgninger 

 

 

Sæson 2018-2019 

  

   

Ansøgere: 

    17.-18. nov. 2018 DM fri carambole 

 

Spilles ned til 4-mands finale 

17.-18. nov. 2018 DM  3-bande kvinder 

 

Tildelt Bristol 

01.-02. dec. 2018 DM cadre 47/2 

  08.-09. dec. 2018 RF 3-bande elite - vest 

 

Tildelt Fredericia 

05-07. april 2019 

DM keglebillard indv. herrer og 

kvinder 

 

Tildelt Hjørring 

11.-13. jan 2019 DM 3-bande indv. herrer 

  23.-24. febr. 2019 DM cadre 71/2 

  29.-30. marts 2019 DM keglebillard Søgaard liga slutspil 

 

Vinder af grundspillet 

02.-03. marts 2019 DM 3-bande Søgaard liga slutspil 

 

Vinder af grundspillet 

16.-17. marts 2019 RF kegler herrer elite - vest 

 

Tildelt Aars BK 

16.-17. marts 2019 RF kegler herrer elite - øst 

 

Tildelt BK Sorana 

23.-24. marts 2019 DM 5-kegle 

 

Tildelt Ikast 

13.-14. april 2019 DM biathlon 

  18.-20. april 2019 DM juniorer kegler, 3-bande, 5-kegle 

 

Tildelt Sakskøbing 

11-12. maj 2019 DM 1-bande carambole 

  18.-19.maj 2019 DM 2-mands hold 5-kegle 

   

Da vi endnu mangler ansøgere til nogle DM finaler ser vi os nødsaget til at spille frem til 4-mands 

DM finaler, også selvom der efter DM finalen er udskrevet kommer en ansøger.  

Årsagen til den lave interesse for afholdelse af DM finaler kan evt. være kravet om at DM 

finaler skal spilles på Simonis klæder, hvor mange klubber spiller på Royal Pro. 
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Næste tu-møde – den 24. november 2018 i Odense 

 

 

Hanne Rasmussen 

Referent 

 

 

 

 

 


