
Beslutningsreferat fra Eliteudvalgets møde den 6. januar 2016 i Nyborg. 

 

Præmiepenge til Internationale turneringer – JB: 

En principiel diskussion om hvorledes dette skal håndteres i fremtiden. 

Det er bragt i forslag at fordelingen af præmiepenge mellem DDBU og spillerne tages op til revision. 

JB udarbejder et forslag. 

Datoplan – MBN: 

Hvordan undgår vi de fejl der er opstået specielt i forbindelse med Viersen? 

I mange tilfælde daterer CEB/UMB senere end vores færdiggørelse af datoplanen.  

Det bliver den nye formand for eliteudvalget der får til opgave at holde øje med dette. 

 

Eurokegel – MBN: 

Demonstrations disciplin til EM i Brandenburg i 2017. Testturnering afholdt i Greve. 

Spørgsmål om hvorvidt spillet kan blive sat på kalenderen efteråret 2016 som et DM. 

Som et officielt DM kan disciplinen ikke afvikles men vi kan afvikle den som et Landsmesterskab med 

indledende kampe i Øst og Vest. Selvom disciplinen skal afvikles på kleinmatch er vi nødt til at spille på 1/1 

– match caramboleborde. 

Til EM i 2017 udtages finalisterne fra landsmesterskabet medens nr. 3 og 4 får muligheden for at deltage 

for egen regning. 

Dette som udgangspunkt idet vi ikke kender deltagerantallet og de videre foranstaltninger endnu.  

3-Bande Tours – MBN: 

Vi har oplevet afbud til 3-bande tours efter at turneringen er udskrevet.  

Tilmelding er bindende så man mister tilmeldingsgebyret ved afbud efter at turneringen er udskrevet. 

Vi skal etablere et betalingssystem via nettet som vi har på Snooker Tours i til den nye sæson.  

§7 stk. 20 ændres til: 

En udtagelseskomite (UK) på 5 personer er ansvarlig for udtagelse af spillere til VM – EM i 3-Bande 
Carambole og 5-Kegle. 
UK består af: Formanden – Næstformanden – Eliteudvalgs formand – Turneringsudvalgs formand - 
Generalsekretær 
Som grundlag for udtagelsen i 3-Bande Carambole  vil UK bl.a. lægge vægt på de opnåede resultater ved 
DM/NM/Tours og placering på ranglisten fra Elitedivisionen. 
 
I 5-Kegle udtages gruppen til de internationale mesterskaber af UK. De 2 finalister fra det sidste afholdte 
DM er automatisk en del af gruppen. For de 2 sidste gælder at de udtages af UK med vægt på placering og 
resultater fra rangliste og DM. 
 
I pool udtages spillerne efter de retningslinjer der nedfældet i turneringsreglementet for pool. 

Det samme gælder for snooker. 

 

 



Ny termin: 

I 3-Bande afvikles DM den første eller anden weekend i januar måned således at udtagelsen til VM for 2-

mandshold og EM i Brandenburg foretages på basis af dette DM. 

Nordic Pool Championships – JB: 

Vi indgik i et nordisk samarbejde om en nordisk pool tour i 2014 med en tidshorisont frem til og med 

2016/17. Vi støttede samarbejdet økonomisk ud fra de aftaler der blev indgået i opstarten. Vi havde et hold 

med i Oslo i 2014 hvorimod ingen danskere deltog i 2015 hvorfor vi rettede henvendelse til det Svenske 

forbund om at udtræde af samarbejdet. Turneringsformen er ændret således at det kun er i Oslo som kan 

stille 16 borde til disposition for turneringen hvilket gør at tanken om en pool tour afviklet på skift ikke er 

mulig. JB udfærdiger en skrivelse til det svenske billard forbund. 

Landstræner/Elitechef – KK: 

Vi mangler en person til at varetage forskellige funktioner i forbindelse med 

træningssamlinger/talentudvikling m.v. Lige nu er det næppe økonomisk muligt med mindre vi kan komme 

ind under Team Danmark igen. Måske kunne vi finde et emne som er under uddannelse og som kunne 

bruge os som et projekt? 

PG vil kontakte et par idrætsstuderende. 

International udtagelse i Snooker – PG: 

I snooker foregår udtagelsen til internationale turneringer efter følgende retningslinjer: 

Den danske mester og efterfølgende fra ranglisten. Udtagelserne skal godkende af eliteudvalget. Det 

fremgår ligeledes af snooker reglementet at spillere som er spærret på grund af karantæne ikke kan 

udtages.  

Udvalget havde i første omgang ikke udtaget spillere til ungdoms EM idet forældre og spillerne selv mente 

at det var et år for tidligt. Efterfølgende har man ændret mening og derfor er der udtaget 2 

ungdomsspillere der støttes med kr. 3000.- hver mod bilag.   

Til Masters EM i Juni kommer der 1 eller 2 mand mindre med end først planlagt på grund af tilmeldingen af 

ungdomsspillerne. 8 mand udtaget til NM. Der er store forventninger til EM hvor alle er pålagt at gå videre 

fra puljespillet! 

Eventuelt: 

KK påpeger resultatkravene til pool spillerne sidste år til EM. Gav en positiv indstilling og spørgsmålet er om 

vi kan stille lignende krav i andre discipliner. En evaluering efter en international turnering med de 

involverede spiller burde indføres.  

 

Mødet slut 20.15 

Med venlig hilsen 

Jan Bemmann  


