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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 24. NOVEMBER 2018 I ODENSE
Deltagere:
Jan Mortensen – TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM)
Sv. Aage Hansen (SVH)
Peter Lund (PL) (afbud)
Jan Bemmann (JB)
Johnny Mogensen (JOM)
Hanne Rasmussen (HR)

Indlæggene fra klubberne er ikke redigeret af DDBU
Peter Lund har efter mange års arbejde i turneringsudvalget valgt at takke af, i stedet har vi fået
tilsagn fra Johnny Mogensen, der er villig til at indgå som turneringskoordinator i region øst. – for
at Johnny kan få et indblik i turneringsarbejdet i øst, vil Peter og Johnny fortsætte sæsonen i et tæt
samarbejde.
Skrivelse fra BK Frem v/Niels Øland, tu-leder
Jeg beklager at komme med dette sure opstød. Og ja, nogle vil nok også føle sig stødt.... Jeg føler
mig dog nødt til at stille følgende to spørgsmål inkl. uddybende holdning:
1. Hvordan kan det være, at det kan tillades at puljer afvikles efter fastsatte spilledato i henhold til
Datoplanen?
- Jeg er efterhånden blev i tvivl om hvor vidt det er regel eller kutyme, at der ikke må flyttes
individuelle puljer til efter fastsatte dato iht. Datoplanen.
Personligt har jeg altid opfattet det som lov/regel, at dette ikke er tilladt. (Søndage i samme
weekend tilladt ved godkendelse fra unionen). Ikke desto mindre er det set gentagne gang over de
seneste sæsoner, at puljer bliver flyttet efter forespørgsel hos jer. Og ja jeg er ikke ked af at
nævne, at dette oftest sker i forbindelse med fynske puljer.
Det er forståeligt at man ikke altid kan sige om der kommer noget i vejen i forhold til at man
tilmelder sig en turnering. Men det må være på sin plads at man tjekker Datoplanen ud ved
tilmelding. Dette kan være sig i forhold til sammenfald af turneringer eller evt. private
anliggender.
Personligt har jeg til punkt og prikke arrangeret mine private anliggender, så det passer med mit
billard. Personligt har jeg det også sådan, at hvis der dukker noget op som sammenfald med en
spilledato, ja så må jeg vælge til eller fra hvad jeg helst vil. Og nej vi er ikke alle ens.
Turneringssekretariat Region
Udviklingskonsulent

Tlf.: +4597182929
Tlf.:+4524250633

hanne@ddbu.dk
nuchel@ddbu.dk

Personligt ved jeg også efter 13 år som turneringsleder i en klub, at det er svært at få alt til at gå
op i en højere enhed. Men hertil følger også, at jeg skal redegøre for hver eneste gang en turnering
ikke udskrives umiddelbart efter dato, hvornår kommer; hvorfor kommer der ikke noget etc.
Og jeg vil så hjertens gerne kunne svare, men ved oftest ikke hvad jeg skal svare.
I det seneste tilfælde som er min egen række klasse A. Her er alle puljer udskrevet med samme
dato i henhold til datoplanen. I dag opdager jeg så at en pulje er udskudt en uge og ikke nok med
det, jeg skal finde oplysningen om flytningen på nettet!!! Dette kunne vel i det mindste være
meddelt til de involverede i rækken, af den som giver tilladelsen. Det tager ikke megen tid at
sende en enkelt mail.
Jeg nåede også at henvende mig til Hanne, inden det slog mig at der måske stod noget på nettet.
Hun kom så til at bruge af sin tid på min henvendelse.
Det får mig til at tænke; Hvis jeg skal kunne svare mine spillere i lignende tilfælde, at jeg så med
jævne mellemrum skal tjekke alle rækker vi er med i for at sikre mig, at der ikke er lavet
ændringer. Og ikke forstyrre Hanne unødvendigt.
Alt i alt fører dette til mit andet spørgsmål:
2. Hvorfor har vi en Datoplan, hvis denne ikke overholdes fra unionens side?
Slutteligt vil jeg gerne gøre opmærksom på at denne mail ikke skal opfattes som en protest, rettere
som konstruktiv kritik. Der må strammes op - og så lige en opfordring. Pas på at det ikke kommer
til at lige for meget kammerateri. Der snakkes derude i klubberne!
Efterfølgende ovennævnte episode har TU besluttet at der på alle tu-plan står skrevet,
”flyttes afvikling af en pulje, skal spilledatoen være før den angivne dato” – og dette skal
overholdes.

Cupper
Peter Lund ønsker at alle klubber der deltager i senior- og oldboys cupper skal være villig til at
tage nogle puljer, hvis det modsatte er tilfældet kan spilleren ikke deltage i cupperne.
TU var ikke enige, vi kan ikke tvinge klubberne til at afholde en cup, nogle har lokaler i
haller, hvor omkostningerne for mad og drikke kan være meget dyrt, så vi kan kun henstille
til at klubberne tager nogle puljer.

Fra Vagn Larsen, Ølstykke
Tanker om hvordan man gør Oldboys cupper mere retfærdige.
Snit * 20 +30 minimum 120 point (nuværende distance)
Dette kræver ekstra for spillere under 4,5 i snit. Og de +30 svarer ca. til 7 indgange.
Således svarer det til mindst 27 indgange . Hvor den gode spiller med 38,5 i snit kun skal spille
knap 21
Indgange.
Så mit forslag bliver op til og med 4,99 i snit er distancen snit *20+30 fra 5,0 til 9,99 skal
distancen
være snit *20 +60. Fra 10,0 til 14,99 skal distancen være snit *20+90 . fra 15,0 til 19,99 skal
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distancen være snit *20 + 120 . fra 20,0til og med maximum 32,5 skal distancen være snit*20 +
150.
Dette vil efter min mening give et mere retfærdigt billede.
Andre tanker.
Del cupper op i spillere fra 1 i snit med 14,99 i snit. Spiller for sig selv.
Spillere med 15 i snit og opefter spiller i cup for sig selv.
Spillere med snit fra 1,0 til og med 4.99 spiller til snit*30 +20
Spillere med 5,0 i snit til og med 9,99 spiller til snit*30 + 40
Spillere med 10,0 i snit til og med 14.99 spiller til snit * 30 +80
Cupper med spillere over 15,0 i snit til og med 19,99 spiller til snit * 20 +40
Spillere med 20,0 i snit til og med 24,99 i snit spiller til snit * 20 + 60
Spillere med 25,0 i snit til og med 29,99 i snit spiller til snit *20+80
Spillere med 30,0 i snit op til 35,0 i snit spiller til snit * 20 + 100
Dette vil efter min mening giver alle spillere en bedre chance for at spille mod ligestillede spillere.
Og de gode spillere spiller mod hinanden. Således at de dårlige spillere ikke bare skal rejse kegler
for spillere der skal spille til flere hundrede mere end dem selv.
Tanker om Tøjreglementet.
Efter min menig burde man ændre så det kommer i tråd med virkeligheden som det er her og nu
vil mange kampe ikke skulle spilles da mange spillere ikke er påklædt efter reglementet. Gælder
især i divisionerne hvor rigtig mange spillere spiller i kondisko og ikke er ens påklædt. Og så vidt
jeg kan se har det ikke nogen
Indflydelse da ingen påtaler dette. Så kom ud med noget der svarer til den almindelige hverdag.
Hvis det skyldes at det er noget internationalt så sørg da bare for at når det er internationale
arrangement, så overholdes det der.
Dette er ikke krav om noget men kun til jeres efterretning. Kig venligst på dette.
Som tidligere nævnt SKAL alle forslag m.m. indsendes af klubben, da de ellers ikke vil blive
behandlet, - vi gjorde dog en undtagelse i dette tilfælde.
Punktet cupper – dette forslag er alt for vidt strækkende, hvad også vil indebære, at vi skal
gennemgå en stor ny programmering af cupperne, - og da ingen andre har givet udtryk for
utilfredshed med det nuværende, bibeholdes det.
Cupperne er et socialt arrangement, og det er umuligt at gøre alle tilfredse.
Så indsendte forslag om cupperne afvises
Ang. klubdragt er det besluttet at DDBU vil lave en plakat hvor det vil fremgå at reglerne
omkring alkohol og klubdragt skal overholdes.

Streaming af DDBU officielle kampe
En spiller kan ikke nægte at spille en turneringskamp hvor der streames, vælger spilleren
fra, vil det blive betragtet som et afbud.
Nyt stk. ??? i tu-reglementet
Som medlem af en klub er man oplyst om risikoen for at en turneringskamp streames,
vælger spilleren fra, gælder de almindelige afbudsregler.
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Søgaard-Cup kegler og 3-bande fra sæson 2019-20
Præmierne ændret til følgende.
Af tilmeldingen går de 50 kr. til administrationsgebyr til DDBU – resterende beløb fordeles efter
nedenstående procenter
1.
2.
3.
4.

præmie 50%
præmie 25%
præmie 12½%
præmie 12½%

Forslag fra Fredericia BK v/Jimmy Lavrsen
Vedr Søgaard Cup, så undrer det mig, at man så langt inde i en sæson vil anvende årssnit og ikke
aktuelt snit, dog ikke mindre end årssnit. Ligesom vi gør til Senior Cup.
Nye spillere vil jo få en kæmpe fordel, når der ikke er et plus i distancen.
Det blev besluttet at fortsætte turneringen uforandret, så det vil stadig være med tilmeldt
årsgennemsnit.

Viborg Billard Club, v/Heine Jensen
Vi synes at 4 mands puljer i oldboys individuel skal afskaffes, vi har spillere som gerne vil spille
individuel men tanken om at de ender i en 4 mands pulje afholder dem fra at deltage da de fysisk
ikke kan holde til at spille tre kampe i træk. Vi er sikker på at der er flere spillere rundt i
klubberne som har det på samme måde, så kunne DDBU ikke finde en anden løsning end 4 mands
puljer. Vi andre senior spillere synes jo at tre kampe er hård kost, så for ældre spillere som måske
er lettere gangbesværede eller andre fysiske skavanker må det være virkelig slemt.
Risikoen ved at blive ved med 4 mands puljer er vel at der er færre som vil deltage i OB
individuelt.
Da det er besluttet, at der ikke skal 3erer med er det umuligt at undgå 4-mands puljer
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Sæson 2018-2019
Ansøgere:
17.-18. nov. 2018
17.-18. nov. 2018
01.-02. dec. 2018
08.-09. dec. 2018
08.-09. dec. 2018
05-07. april 2019
11.-13. jan 2019
23.-24. febr. 2019
29.-30. marts 2019
02.-03. marts 2019
16.-17. marts 2019
16.-17. marts 2019
23.-24. marts 2019
13.-14. april 2019
18.-20. april 2019
11.-12. maj 2019
18.-19. maj 2019

DM fri carambole
DM 3-bande kvinder
DM cadre 47/2
RF 3-bande elite - vest
RF 3-bande elite - øst
DM keglebillard indiv. herrer og
kvinder
DM 3-bande indiv. herrer
DM cadre 71/2
DM keglebillard Søgaard liga slutspil
DM 3-bande Søgaard liga slutspil
RF kegler herrer elite - vest
RF kegler herrer elite - øst
DM 5-kegle
DM biathlon
DM juniorer kegler, 3-bande, 5-kegle
DM 1-bande carambole
DM 2-mands hold 5-kegle

Vinderen af semifinalen
Tildelt Bristol
Tildelt Vordingborg
Tildelt Fredericia
Vinderen af semifinalen
Tildelt Hjørring
Tildelt Vejle
Vinder af grundspillet
Vinder af grundspillet
Tildelt Aars BK
Tildelt BK Sorana
Tildelt Ikast
Vinderen af semifinalen
Tildelt Sakskøbing
Tildelt Sakskøbing
Spilles ned til 4 hold

Spilledragt:
Der genindføres ”sorte strømper” som på et tidspunkt er faldet ud af reglementet.
Derudover vil der blive lavet en plakat der omhandler reglerne om reglementeret påklædning og
indtagelse af alkohol

5-kegle indiv.
Placering i en færdigafviklet pulje i RF og LF
Forslag:
1. MP
2. Sætforskel
3. Antal vundne sæt
4. Indbyrdes kamp
5. Højeste score
6. Gennemsnit
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Derudover blev det besluttet at droppe omregning af sæt, så sæt følger alle andre sætspil
Bedst af 3 sæt
2–0
vinder
2 matchpoints og 2 sætpoints
taber
0 matchpoints og 0 sætpoints
2–1
vinder
2 matchpoints og 2 sætpoints
taber
0 matchpoints og 1 sætpoints
Bedst af 5 sæt:
3–0
vinder
2 matchpoints og 3 sætpoints
taber
0 matchpoints og 0 sætpoints
3–1
vinder
2 matchpoints og 3 sætpoints
taber
0 matchpoints og 1 sætpoints
3–2
vinder
2 matchpoints og 3 sætpoints
taber
0 matchpoints og 2 sætpoints

§11 stk. 12 Holdturneringen
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.
Reserve på elitedivisionsholdet i keglebillard.
Er man reserve på et elitedivisions hold, tæller en weekends kampe (2) kun for 1 kamp på ens eget
hold.
Er en elitedivisions spiller ikke med en weekend må vedkommende spille 1 kamp på 2. holdet,
spilleren skal sidde over i 2 kampe i samme weekend.
Det er antallet af kampe, der afgør om man er elitedivisions spiller eller 2. holds spiller.
Har man spillet lige mange kampe på de 2 hold, regnes man for elitedivisions spiller

Forslag fra BK Fluen v/Flemming Madsen
Angående seedning i 3-bande kl. A - 4.runde (kvartfinalen) VEST.
jeg studsede en smule over den seedning turneringslederen/Hanne valgte at bruge i 3-bande kl. A 4. runde (Kvartfinalen), hvor man har valgt at seede geografisk frem for at seede efter placering
og snit.
Jeg kan så samtidig se, at man har valgt at seede 3-bande kl. A - 4.runde (Kvartfinalen) ØST efter
placering og snit, og det samme gør sig gældende for 3-bande kl. M - 3.runde (kvartfinalen)
VEST.
Faktisk er 3-bande kl. B - 3. runde (kvartfinalen) VEST også seedet efter snit og placering, dog
har man byttet rundt på et par spillere, så det bliver mere geografisk.
Jeg vil gerne vide begrundelsen for, hvorfor man har valgt at seede 3-bande kl. A - 4. runde VEST
geografisk?
Jeg er seedet nr. 1 med 0.853, og har fået en pulje med 2 spillere med 0.670 og 0.648. (DEN
SVÆRESTE PULJE)
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Mens spilleren, der er seedet 4 (0.538) har fået en pulje med 2 spillere med 0.520 og 0.411 (DEN
SVAGESTE PULJE)
Hvor er logikken i det????
Jeg synes også at man burde ændre ordlyden i turneringsreglementets § 9. 2. Seedning kan
foretages geografisk hensyn i alle runder til og med kvartfinalen.
TIL: § 9. 2. Seedning kan foretages geografisk i alle runder, dog seedes der efter placering
og snit fra kvartfinalen
(dette gælder dog ikke, hvis kvartfinalen er 1. runde)
Desuden mener jeg også at der bør ændres i § 9. 4. Såfremt en pulje i en individuel turnering kun
består af 2 spillere afvikles kampen kun hvis spillerne er enige herom. Begge spillere videreseedes
med den sidst opnåede placering og gennemsnit, eller årsgennemsnit.
TIL: §9. 4. Såfremt en pulje i en individuel turnering kun består af 2 spillere afvikles kampen kun
hvis spillerne er enige herom.
Begge spillere videreseedes med den sidst opnåede placering og gennemsnit, eller årsgennemsnit,
Men indplaceres EFTER spillere fra spillede puljer i den videre seedning.
EKSEMPEL: Hvis der kommer 1 afbud i min pulje, så vil jeg lade være med at spille kampen, da
jeg så højest sandsynligt vil få hjemmebane i semifinalen pga højt snit.
Forslaget tages til efterretning, - vi vil vurderer fra gang til gang hvornår der skal foretages
totalseedning.

Næste tu-møde – ca. marts måned 2019

Hanne Rasmussen
Referent
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