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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 17. OKT. 2019 I ODENSE
Deltagere:
Jan Mortensen – TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM)
Sv. Aage Hansen (SVH)
Jan Bemmann (JB)
Johnny Mogensen (JOM)
Michael B. Nielsen (MBN) (afbud)
Hanne Rasmussen (HR)

Indlæggene fra klubberne er ikke redigeret af DDBU

Forslag fra Solsidens Billard Klub
Som opfølgning på Erling Lysdahls forslag fra sidste udvalgsmøde, er her et forslag til revidering
af distancerne indenfor 3-bande disciplinerne. Da næsten alle internationale mesterskaber og
cupper spilles til 40 point giver det efter min mening god mening at kigge på en revidering.
Samtidigt synes jeg, som kl. A spiller, at distancen til 35 for denne gruppe virker lang, specielt
sammenlignet med at kl. B spiller til 25.
Herfor følgende forslag:
Individuelle turneringer:
Elite: 40 point
Kl. M: 35 point
Kl. A: 30 point
Kl. B: 25 point (uændret)
Kl. C: 20 point (uændret)
Hold turneringer:
Elite divisionen: 4x40 point (Efter min mening behøver man ikke differentierede distancer i den
bedste division, og slet ikke hvis distancen sættes ned til 40 point)
1. Division: 35 point (1 & 2) – 28 point (3 & 4) – 7 point mellem parrene
2. Division: 30 point (1 & 2) – 24 point (3 & 4) – 6 point mellem parrene
3. Division: 20 point (1 & 2) – 15 point (3 & 4) – 5 point mellem parrene

Turneringssekretariat Region
Udviklingskonsulent

Tlf.: +4597182929
Tlf.:+4524250633

hanne@ddbu.dk
nuchel@ddbu.dk

Hvorfor der lige pludseligt skulle være 8 point mellem parrene I 3. division (22p og 14p) i de
nuværende distancer har jeg aldrig forstået, så det bør der efter min mening kigges på, uanset hvad
der ellers besluttes.
TU-udvalget besluttede at udsætte afgørelse, vil først tage en dialog med elite klubberne.
Tages op på et af de efterfølgende TU-møder i indeværende sæson.

Forslag fra Carambole Clubben Brønshøj
I sidste TU-referat læste jeg at det er vedtaget at der kun må være to spillere på et hold, som har
fået dispensation til at spiller for klubben.
Jeg har ringet til Kent og fik en længere snak om hvad der mentes. Vi blev enige om at jeg sendte
dig en mail, som du lige vender med Kent og Jan M.
Der mangler en definition af hvornår en licens falder under dispensation.
Efter snakken med Kent og hans ide bag det foreslår jeg at følgende tilføjes:
En spiller, som har spillelicens for flere klubber er under dispensation, såfremt det er muligt at
spille disciplinen i spillerens primære klub.
F.eks er en spiller medlem af to klubber, hvor den primære klub kun har kegleborde og spilleren
er medlem af en anden klub, som har caramboleborde er spilleren ikke under dispensation for at
spille discipliner på caramboleborde for den anden klub.
Spillerens primære klub er den som spilleren angiver og såfremt intet er angivet så er det den klub
spilleren først har fået spille licens for.
Definition af en dispensation er hvis man skal spille i anden klub end den hvor spillerlicens er
udstedt

Forslag fra Kalundborg Billard Klub
Forslag 1:
Afvikling af DM i klassiske discipliner, herunder 1-bande, fri, 47/2 og 71/2.
Forslag: Afvikling af finaler som 6-mandsfinaler, alle mod alle.
Begrundelse: For at alle kan få flere kampe, og for at undgå at man kommer til at spille mod
samme
modstander flere gange i løbet af en finale. Ved en 6-mandsfinale er der 15 spillerunder, som er
tilsvarende
med nuværende format med 8-mandsfinaler med indledende 2x4-mandspuljer.
Ved mere end 6 tilmeldte afvikles en kval runde til DM finalen:
De 4 med højst snit er direkte kvalificeret til finalen.
Hvis der er flere end 10 tilmeldte vil det kun være de 3 med højst snit der.
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Eksempel:
Hvis der er et afbud, så bliver det til en 3-mandspulje med kun to kampe per person. Hvis man
kvalificerer
sig til semifinalen om søndagen, og bliver slået ud, bliver det kun til 3 kampe på en hel weekend.
Med
ovennævnte forslag bliver det til 5 kampe i stedet.
Supplerende forslag:
A. Derudover forslag om at indføre reserver. Begrundelse: at der er mulighed for at fylde en finale
op.
Da der ofte forekommer afbud. Det er ærgerligt for finale dynamikken.
B. Yderligere forslag om at tilmeldingsfristen lægges tættere på afviklingen, fx 2 uger inden
afviklingen, i stedet for 3-4 måneder. Begrundelse: for at undgå at folk ikke tilmelder sig fordi der
er for lang tid til afviklingen. Turneringsplanerne bliver alligevel først udsendt 1-2 uger inden.
C. Sænke snit grænsen i Fri til fx 1,5 i snit. Begrundelse: at flere af de unge kan deltage og få lov
at
møde dygtigerere modstandere.
Forslag 2:
Placering af DM finaler i klassiske discipliner, herunder 1-bande, fri, 47/2 og
71/2.
Forslag: Placering af DM finaler med 2 måneders jævn fordelt over hele sæsonen.
Begrundelse: I sæsonen 18/19 var placeringen af DM finaler meget ujævn, hvor fx Fri C og 47/2
lå med kun
2 ugers mellemrum. De fleste som deltager i Fri, 47/2 og 71/2 deltager kun i disse turneringer
derfor kunne
man se i højere grad se bort fra sammenfald med andre DM’er eller elite Tours mv. En af
grundene at der i
sæsonen 18/19 kun var få af de bedste klassiske spiller med i diverse DM’er var på grund af den
meget
ujævne placering af DM.
Forslag til placering af 1-bande: placering sidst på sæsonen, fx slut april eller start maj er en god
placering
for 1-bande er den disciplin hvor der typisk også deltager 3-bande spillere. Derfor bør den ligge
som den
har gjort de senere sæsoner.
Forslag til placering af fri C: placering midt på sæsonen, fx start januar, eller december.
Forslag til placering af 47/2: placering i starten af sæsonen, fx oktober eller start november.
Forslag til placering af 71/2: placering sidst på sæsonen, fx slut februar eller start marts
Det er tidligere besluttet, at såfremt vi har en arrangør afvikles DM som en 6-mands finale,
står vi uden arrangør spilles der ned til en 4-mands finale. – Er der mere en 6 deltagere afvikles
der en kval. runde.
Vi benytter IKKE reserver i nogen DMer eller andre finaler.
Snitgrænsen ændres ikke, - det skal hermed understreges at DM er en elite række.
Forslag til datoplan arbejder TU-udvalget videre med.
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Ændring af snitgrænser i serie 1 og 2
På baggrund af de mange trækninger i 3. div. (især i vest) og de meget høje snitsum i serie 1
forslås en strukturændring
§18 stk. H. Regionsserier.
3. div.

Fri tilmelding – og evt. afvikling tirsdag/søndag

Serie 1

Snitsum

ca 40.00 –60,00 (max grænsen kan ikke overskrides)

Serie 2

Snitsum

0,00 – ca. 40.00

Serie 1 (Fast distance): Ved brug af reserve må det tilmeldte holdsum ikke overskrides
Ved deltagelse i RF og LF må holdsummen ikke overskride det tilmeldte holdsum.
Serie 2 (Fast Distance): Ved brug af reserve må DDBU's fastsatte holdsums-grænse ikke
overskrides, og hvis DDBU har dispenseret for et hold med en højere holdsum i serie 2, må
denne dispenserede holdsum ikke overskrides. Sker dette, kan holdet ikke vinde puljen, eller
deltage i RF eller LF.
Ved deltagelse i RF og LF må DDBU's fastsatte holdsum ikke overskrides

§3 stk. 5A Registrering/spillerlicens
Såfremt en spiller ikke har 4 listeførte kampe, anvendes sidst opnåede årsgennemsnit.
I tilfælde af at en spiller IKKE har 4 listeførte kampe, går man tilbage i systemet til der
findes 4 registerede kampe der danner grundlag for et 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

Forslag fra Tinglev BK
Jeg skriver til dig i håb om at man i DDBU Turneringsudvalg måske vil prøve at tage
nedenstående forslag op til vurdering.
Vi er nogle mindre klubber som gerne vil indgå et samarbejde således at vi kan få flere spillere /
hold med i DDBU’s turneringer og derfor et forslag om at gøre det muligt at opnå en Dobbelt
spillerlicens således det kan være muligt også at repræsentere 2 klubber i samme disciplin fx
kegle.
Det er i dag allerede muligt at repræsentere 2 klubber når bare det er forskellige disciplinér (fx
kegler og carambole) hvilket jo er supert.
Så det jeg tænker er:
En spiller kan opnå dobbelt licens. F.eks. dobbelt licens til at spille ikke-tællende turneringskampe
for en klub (Serie 3 og 2-mands) og tællende turneringskampe for en anden klub. På den måde
kommer spillerne ikke i konflikt med reglen om max 14 kampe pr. sæson, og kan heller ikke
mødes i et teoretisk slutspil for hver sit hold.
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Eller også skal man sige at man ikke må spille samme turnerings-række for to forskellige klubber,
f.eks. Serie 1, da man teoretisk kan ende med at skulle mødes i slutspillet, eller kan beskyldes for
at sabotere andre klubbers hold.
Hvis man spiller i samme turnerings-række for to forskellige klubber, enten i god eller ond tro,
skal begge klubbers hold straffes med at blive taber-dømt i alle spillede kampe. Dette skal DDBU
informere de spillere/klubber der søger dobbelt licens om, så man er sikker på at de kender reglen.
Jeg kan se flere fordele ved dette bla. Også økonomisk for DDBU idet unionen vil modtage extra
indtægter for licens kort og holdtilmeldinger.
Klubber som har en spiller i over-/underskud kunne så hjælpe (s) til at
man på denne måde kunne tilmeldes flere hold, ikke kun i de lavere rækker, således at holdene
måske ikke skal ligge og køre de store afstande.
Man kunne sætte et loft på max. Antal dobbeltlicenser pr. diciplin (f.eks. 2)
og kun 1 dobbeltlicens pr. spiller.
Tinglev havde i sæsonen 18/19 fejlagtigt fået 2 x dobbeltlicens i Tinglev BK hvilket gjorde at
Tinglev kunne stille 2 extra hold ved at benytte 1 spiller fra hhv. Bov og Gråsten.
I Tinglev havde vi håbet at vi også kunne have benyttet os af denne mulighed til den
igangværende sæson, det ville have betydet at vi i Tinglev til trods for spillerafgang
kunne have tilmeldt 1 extra hold
Jeg håber DDBU Turneringsudvalg vil tage det op til overvejelse og ser frem til at høre fra jer.
TU-udvalget efterkommer ovennævnte med en enkelt tilføjelse
§ 12 stk. 4 (tilføjelse)
Klubberne har mulighed for at mikse hold i kvindedivision og ungdomshold fra flere
klubber, disse hold skal godkendes af turneringsledelsen inden sæsonstart
For hold i samtlige discipliner gælder følgende:
Det er muligt at spille på hold for anden klub end ens egen, og individuel for egen klub, dog
kan en spiller med dispensation ikke spille på hold for 2 forskellige klubber i samme
disciplin (dog undtaget hold til handicapdistance)
Der kan max være to spillere med dispensation på et hold, og ved dispensation til anden klub,
opkræves gældende licensgebyr. –
Licens skal søges sammen med holdtilmeldingen og godkendes af sekretariatet

DM Juniorer
P.g.a. EM juniorer I Belgien i påsken er DM juniorer flyttet til pinsedagene

DM 5-kegle
DM 5-kegle – datoer er ændret til 17.-18.-19. april 2020 grundet at EM 5-kegle hold er af CEB
placeret i marts 2020
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DM/RF finaler Sæson 2019-2020
DM kegler indiv. herrer og kvinder
DM 3-bande indiv. herrer
DM keglebillard Søgaard Liga slutspil
DM 3-bande Søgaard liga slutspil
DM juniorer kegler, 3-bande, 5-kegle
DM biathlon
DM 5-kegle
DM 3-bande kvinder
DM 2-mands hold 5-kegle
DM 1-bande carambole
DM fri carambole
DM cadre 71/2
DM cadre 47/2
RF kegler herrer elite - vest
RF kegler herrer elite – øst
RF 3-bande elite - vest

§ 14.

Aars
Vejle
Vinder af grundspillet
Vinder af grundspillet
BK Frem

50 års jubilæum

Næstved
Næstved

Bedste spiller får hjemmebane
Bedste spiller får hjemmebane
BK Frem
BK Sorana
ABK 31

SPILLEDRAGTER.

Det er vigtigt for vores sport at vi optræder ordentligt og præsentabelt i vores påklædning.
Streaming bliver mere og mere almindeligt og vi når derved længere ud til offentligheden end
nogensinde før. Som turneringsspilere har vi alle et ansvar overfor sponsorer, vores klub, vores
modstandere til at overholde nogle få og simple regler der løfter vores sport op på det niveau det
fortjener
Generelle regler:
Det skal tydeligt fremgå af klubdragten hvilken klub man repræsenterer.
Klublogo skal være fastsyet eller påtrykt spilleoverdelen og må således ikke være påhæftet f.eks.
med en sikkerhedsnål.
Indgår vest og butterfly i klubbens spilledragt anvendes disse i alle tilfælde for de hold og spillere
klubben har specificeret.
Det gælder for alle at man stiller op i nystrøget og renvasket spillertøj.
Der må ikke spilles i Hip-Hop bukser, joggingbukser eller shorts.
Der må ikke spilles i sandaler eller træsko.
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Regler for hold:
Divisionerne:
Ens påklædning fra top til tå.
Spilleoverdelen skal være enten skjorte eller polo i samme farve.
Benklæder og jeans skal være i samme farve.
Fodtøj skal være pæne mørke sko.
Serierer:
Ens påklædning fra livet og opefter.
Spilleoverdelen skal være enten skjorte eller polo i samme farve.
Benklæder kan være mørke jeans eller cowboybukser.
Fodtøj skal være pæne mørke sko.
Individuelt:
Spilleoverdelen skal være ensfarvet skjorte eller polo.
Overdelen må afvige fra klubbens normale spilledragt.
Benklæder kan være mørke jeans eller cowboybukser.
Fodtøj skal være pæne mørke sko.
DM Finaler, Regions- & Landsfinaler
Spilleoverdelen skal være ensfarvet skjorte eller polo.
Overdelen må afvige fra klubbens normale spilledragt.
Benklæder skal være mørke benklæder med sorte strømper og pæne mørke sko.
Mørke jeans er tilladt, men ikke cowboybukser.
Sanktioner
Spillere, der ikke møder i reglementeret spilledragt, skal nægtes spilletilladelse og erklæres for
tabere. I holdkampe kan en anden reglementeret påklædt spiller indtræde på holdet.
Turneringsreglementets øvrige bestemmelser skal dog samtidig være overholdt.
Det er arrangørklubben, turneringsledelsen, modstanderens, ansvar at ovenstående effektueres.
Klubbens ansvar
Det er klubbens ansvar at tilse at ovennævnte regler overholdes samt at spillernes påklædning
I øvrigt iagttager god påklædningsskik.
Er gældende fra indeværende sæson

Holdturnering
Fremover vil der blive afsat 15 runder i alle div. og serier, - grundet at vi i flere og flere
tilfælde er nødsaget til at afvikle 6 holds puljer hvor de møder hinanden 3 gange
Forslag fra Sv. Aage Hansen (DDBU´s tu-koordinator)
§ 3 stk. 4A.
Såfremt ikke andet er meddelt, skal alle spillede kampe registreres i turneringsprogrammet,
tomme kampe tæller også med i antal kampe i spillerbogen
Sv. Aage ønsker ikke at tomme kampe skal tælles med i antal kampe, punktet tages op på
næste tu-møde
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Tilmelding til individuelle turneringer
Tilmeldingsfrist til indiv. 15. august – 1. runde i nogle rækker 28. aug. og 7. sept. – det er meget
presset.
Der var enighed om at rykke tilmeldingen til primo august.
Retningslinier for sanktioner
Trækning af divisionshold
Trækning af seriehold efter TU-planerne er udarbejdet

2.500 kr.
1.000 kr.

Vedtaget

Forslag fra Næstved BK
Forslag til ændring af 5-kegle-Tour
Alle Tours spilles på en dag – lørdag
Ingen kvalifikation om fredagen.
Der spilles efter EM-format. (Puljespil/KO)
Spilleformat : Bedst af 3 sæt til 60 point.
Max 46 kampe ved 24 deltagere. (Forventet sluttidspunkt: senest kl 23)
Ingen ventetid, da kampe løbende kan sættes i gang hele dagen.
Alle er GARANTERET minimum 3 kampe.
Alle spillere er på samme rangliste.
Bedre økonomi for alle.
Kun 2 ture fra Sjælland til Fyn/Jylland og omvendt.
Ved at have 6 lokale Tours (4 RegionsTours + 2 GrandTours), så holder vi
nemmere fast i alle spillere.
Dem som skal spille holdkamp om søndagen - dem som skal spille skomar
– Familie-folket – og dem som skal jobbe om søndagen.
Præmiesum til DM-finalen :
10000.- fra DDBU + 9600.- =19600.(Ved fuld booking af alle Tours.)
Præmiesum til Grand-Tour B-finalen
9600.- + evt tilskud fra DDBU.
(Ved fuld booking af alle Tours)

Tours:
Der vil blive 2 former for Tours.
En ”Regions-Tour” og en ”Grand-Tour”.
Regions-Tour :
Regions-Tour Øst er kun for spillere fra Sjælland og Lolland Falster.
Regions-Tour Vest er kun for spillere fra Jylland og Fyn.
Der vil være plads til max. 24 deltagere.
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Fri tilmelding.
De 16 bedst placerede på ranglisten er forhåndstilmeldte i både øst og vest.
De sidste 8 pladser er først til mølle.
Der spilles 4 Tours i øst og 4 Tours i vest.
Start kl 10.00
Grand-Tour :
De 24 bedst placerede på ranglisten spiller Grand-Tour A
Nummer 25-48 på ranglisten spiller Grand-Tour B
Der spilles 2 Grand-Tours A i øst og 2 Grand-Tours A i vest.
Der spilles 2 Grand-Tours B i vest og 2 Grand-Tours B i øst.
Start kl 10.00

Spilleformat:
Dette format er gældende ved både Regions-Tour og Grand-Tour.
Nr. 1-8 på ranglisten seedes og fordeles i puljerne ved lodtrækning i både
Regions-Tour og Grand-Tour A.
Ved Grand-Tour B, seedes nr. 25-32, og fordeles i puljerne ved
lodtrækning.
De 24 spillere inddeles i 8 puljer a/3 – 24 kampe
(Oversidder i puljen er dommer/listefører)
Nr. 1+2 går videre til Vinder-KO – 15 kampe
Nr. 3 går videre til Taber-KO – 7 kampe
Lodtrækning Vinder-KO:
8 puljevindere i bowle 1 – 8 pulje-2'ere i bowle 2
Lodtrækning Taber-KO:
De 8 pulje-3'ere i bowle 3
Formatet kan dog ændres på Grand-Tour B, hvis der ikke er 24 tilmeldte.
(Ved ex. 16 tilmeldte spilles der 4 puljer a/4
Nr 1+2 til Vinder-KO.
Nr 3+4 til Taber-KO.)
Lodtrækning til alle Tours foretages LIVE om onsdagen klokken 20.00

Spille-program ved afvikling i 1 klub :
Kamp 1 : Pulje 1. 1-3
Kamp 2 : Pulje 2. 1-3
Kamp 3 : Pulje 3. 1-3
Kamp 4 : Pulje 4. 1-3
Kamp 5 : Pulje 5. 1-3
Kamp 6 : Pulje 6. 1-3
Kamp 7 : Pulje 7. 1-3
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Kamp 8 : Pulje 8. 1-3
Kamp 9 : Pulje 1. 2-Vinder kamp 1
Kamp 10 : Pulje 2. 2-Vinder kamp 2
Kamp 11 : Pulje 3. 2-Vinder kamp 3
Kamp 12 : Pulje 4. 2-Vinder kamp 4
Kamp 13 : Pulje 5. 2-Vinder kamp 5
Kamp 14 : Pulje 6. 2-Vinder kamp 6
Kamp 15 : Pulje 7. 2-Vinder kamp 7
Kamp 16 : Pulje 8. 2-Vinder kamp 8
Kamp 17 : Pulje 1. 2-Taber kamp 1
Kamp 18 : Pulje 2. 2-Taber kamp 2
Kamp 19 : Pulje 3. 2-Taber kamp 3
Kamp 20 : Pulje 4. 2-Taber kamp 4
Kamp 21 : Pulje 5. 2-Taber kamp 5
Kamp 22 : Pulje 6. 2-Taber kamp 6
Kamp 23 : Pulje 7. 2-Taber kamp 7
Kamp 24 : Pulje 8. 2-Taber kamp 8
Herefter lodtrækning til Vinder/Taber-KO-kampe.
Kamp 25 : Vinder-KO 1-16
Kamp 26 : Vinder-KO 8-9
Kamp 27 : Vinder-KO 5-12
Kamp 28 : Vinder-KO 4-13
Kamp 29 : Vinder-KO 3-14
Kamp 30 : Vinder-KO 6-11
Kamp 31 : Vinder-KO 7-10
Kamp 32 : Vinder-KO 2-15
Kamp 33 : Taber-KO 1-8
Kamp 34 : Taber-KO 4-5
Kamp 35 : Taber-KO 3-6
Kamp 36 : Taber-KO 2-7
Kamp 37 : Vinder-KO Vinder kamp 25 – Vinder kamp 26
Kamp 38 : Vinder-KO Vinder kamp 27 – Vinder kamp 28
Kamp 39 : Vinder-KO Vinder kamp 29 – Vinder kamp 30
Kamp 40 : Vinder-KO Vinder kamp 31 – Vinder kamp 32
Kamp 41 : Taber-KO Vinder kamp 33 - Vinder kamp 34
Kamp 42 : Taber-KO Vinder kamp 35 – Vinder kamp 36
Kamp 43 : Vinder-KO Vinder kamp 37 – Vinder kamp 38
Kamp 44 : Vinder-KO Vinder kamp 39 – Vinder kamp 40
Kamp 45 : Taber-KO Vinder kamp 41 – Vinder kamp 42 (Taber-Finale)
Kamp 46 : Vinder-KO Vinder kamp 43 – Vinder kamp 44 (Finale)

Spille-program ved delt Tour
Ex. Højen & Sakskøbing
Dette ex. kan som tidligere beskrevet, kun være en Regions-Tour, da en
Grand-Tour ikke kan spilles i 2 klubber (delt arrangement.)
Dvs. den er kun for deltagere fra Sjælland og Lolland-Falster.
Samme model bruges selvfølgelig i Jylland/Fyn, hvis vi er ude i en delt
Tour. (2 klubber deler en Tour)
Pulje 1-2-3-4 spilles i Højen BK. (12 kampe)
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Pulje 5-6-7-8 spilles i Sakskøbing BK. (12 kampe)
Når puljerne er færdigspillet, vil der være en lodtrækning
i både Højen BK og Sakskøbing BK.
Lodtrækning i Højen BK.
Vinder-KO: (7 kampe)
De 4 vindere af pulje 1-2-3-4 kommer i bowle 1.
De 4 2'ere i pulje 1-2-3-4 kommer i bowle 2.
Kamp 1: 1-8 (1/8-finale)
Kamp 2: 4-5 (1/8-finale)
Kamp 3: 3-6 (1/8-finale)
Kamp 4: 2-7 (1/8-finale
Kamp 7: Vinder kamp 1 – Vinder kamp 2 (kvartfinale)
Kamp 8: Vinder kamp 3 – Vinder kamp 4 (kvartfinale)
Kamp 9: Vinder kamp 7 – Vinder kamp 8 (semifinale)
Taber-KO: (3 kampe)
De 4 3'ere i pulje 1-2-3-4 kommer i bowle 3.
Kamp 5: 1-4 (Taber-kvartfinale)
Kamp 6: 2-3 (Taber-kvartfinale)
Kamp 10: Vinder kamp 5 – Vinder kamp 6 (Taber-semifinale)
Lodtrækning i Sakskøbing BK
Vinder-KO: (7 kampe)
De 4 vindere af pulje 5-6-7-8 kommer i bowle 1.
De 4 2'ere i pulje 5-6-7-8 kommer i bowle 2.
Kamp 1: 1-8 (1/8-finale)
Kamp 2: 4-5 (1/8-finale)
Kamp 3: 3-6 (1/8-finale)
Kamp 4: 2-7 (1/8-finale
Kamp 7: Vinder kamp 1 – Vinder kamp 2 (kvartfinale)
Kamp 8: Vinder kamp 3 – Vinder kamp 4 (kvartfinale)
Kamp 9: Vinder kamp 7 – Vinder kamp 8 (semifinale)
Taber-KO: (3kampe)
De 4 3'ere i pulje 5-6-7-8 kommer i bowle 3.
Kamp 5: 1-4 (Taber-kvartfinale)
Kamp 6: 2-3 (Taber-kvartfinale)
Kamp 10: Vinder kamp 5 – Vinder kamp 6 (Taber-semifinale)

Finale-kampe :
Når de 22 kampe er spillet i henholdsvis Højen BK og Sakskøbing BK, så
resterer der kun 2 kampe.
Det er finalen i Vinder-KO og finalen i Taber-KO.
Finalestedet (Ex. Højen BK) er selvfølgelig udpeget på forhånd, og det
kræver så at vinderen af kamp 9 og 10 i Sakskøbing BK, skal køre fra
Sakskøbing BK til Højen BK (ca 20 min) og spille Finale i Vinder-KO og
Taber-KO.
De 2 spillere som skal flytte spillested får begge 10 minutters opvarmning
inden finalerne, så de kan lære bordet og kende – modstanderen som de
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skal møde, får 5 minutters opvarmning.
Tours-fordeling :
Dato 1 : Regions-Tour i øst – Regions-Tour i vest
Dato 2 : Regions-Tour i øst – Regions-Tour i vest
Dato 3 : Grand-Tour A i øst – Grand-Tour B i vest
Dato 4 : Grand-Tour A i vest – Grand-Tour B i øst
Dato 5 : Regions-Tour i øst – Regions-Tour i vest
Dato 6 : Regions-Tour i øst – Regions-Tour i vest
Dato 7 : Grand-Tour A i øst – Grand-Tour B i vest
Dato 8 : Grand-Tour A i vest – Grand-Tour B i øst
Dato 9 : DM-Finale. (1-16 på ranglisten) spilles som vi altid har gjort
Dato 10 : Grand-Tour B-Finale (17-40 på ranglisten)
spilles efter samme format som vi har spillet hele sæsonen. (1 dag)
(EM-format)
Med denne fordeling vil der blive 8 Tours i Jylland/Fyn og 8 Tours på
Sjælland/Lolland Falster.
4 Regions-Tours – 2 Grand-Tours A – 2 Grand-Tours B i både øst og vest
Plus DM-finalen og Grand-Tour B-Finalen.
Da formatet er puljespil/KO, kan et arrangement deles af 2 klubber.
Nedenstående er hvad jeg forventer, at hver klub minimum tager af Tours.
Jylland/Fyn : 2-3 x Ålborg – 2-3 x Ikast – 2-3 x Bristol – 2 x ?? Der kan
også være 2 klubber med 2 borde, som tager en Regions-Tour. Dog skal
der ikke være for stor afstand mellem klubberne.
Sjælland/Lolland Falster : 2-3 x Højen/Sakskøbing (har sagt OK – 20 min.
transport) – 2-3 x Næstved/Ringsted (har sagt OK -15 min. transport) 2-3 x CCB – 2 x Amagerbro????
Grand-Tours A og B skal dog spilles i en klub med 4 borde.
(Da der er spillere med fra både øst og vest)

Rangliste-point :
Regions-Tours :
1:
1000
2:
850
3-4 :
750
5-8 :
575
9-16 :
450
17 :
400
18 :
350
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19-20 :
300
21-24 :
250
Grand-Tours A :
1:
1500
2:
1275
3-4 :
1125
5-8 :
850
9-16 :
675
17 :
600
18 :
525
19-20 :
450
21-24 :
375
Grand-Tours B :
1 : 1050
2:
900
3-4 :
800
5-8 :
600
9-16 :
500
17 :
425
18 :
375
19-20 :
325
21-24 :
275

Hvis der skulle indløbe afbud til en Grand-Tour A, vil denne spiller ikke
blive erstattet. Lodtrækningen foretages som om der er 24 deltagere, og i
den pulje der er afbud – er de 2 andre deltagere videre til Vinder-KO.
(Det vil svare til, at få en BYE efter den nuværende spillemodel.)
De spiller selvfølgelig om placeringen i puljen,
Det vil ikke være fair, at ex. fratage nr. 25 på ranglisten chancen for at
vinde Grand-Tour B og vinde 1050 point, idet han minimum skal blive nr.
3-4 på Grand-Tour A for minimum at få samme point.
Alle rangliste-point skrives på samme rangliste, uanset om de er scoret via
en Regions-Tour – Grand-Tour A eller Grand-Tour B.
For at have noget at starte udfra, så tilføres rangliste-point til den
nuværende rangliste, således at vi ”ruller” fra gammel rangliste og over til
den nye rangliste hen over en sæson.

Skulle ex. Nr 24 og 25 have lige mange antal point, så er det højest
scorede rangliste-point i en enkelt Tour der gælder. Hvis man stadig er
lige, er det næsthøjeste score der tæller osv.
Da der med dette forslag kun er 2 rejseture over ”Bæltet” for alle, så vil jeg
foreslå at der er 6 Tours som er tællende på ranglisten.
Det kunne være de 3 bedste Regions-Tours og de 3 bedste Grand-Tours.
Men 5 tællende Tours som er gældende pt, er selvfølgelig også en
mulighed.
5 minutters opvarmning til alle før hver kamp
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Præmier & Økonomi :
Pengepræmier er næsten som vi altid har gjort.
Dog er der taget 5 % fra 1.præmien og ført over til vinderen af Taber-KO.
Dette gælder for både Regions-Tour og Grand-Tour A+B
1 : 35 %
2 : 20 %
3-4 : 10 %
5-8 : 5 %
Vinder af Taber-KO : 5 %
Tilmeldingsgebyr til Regions-Tour :
Deltagergebyr 350.Disse fordeles med 200.- til præmier på dagen.
50.- til DDBU
25.- til DM-puljen
25.- til Grand-Tour B-finalen
50.- til arrangerende klub
(Beløbet går til arrangerende klub, som så har muligheden for at ex.
”lønne” et klubmedlem for at være stævneleder.)
Tilmeldingsgebyr til Grand-Tour A :
Deltagergebyr 350.Disse fordeles med 200.- til præmier på dagen.
50.- til DDBU
25.- til DM-puljen
25.- til Grand-Tour B-finalen
50.- til arrangerende klub
(Beløbet går til arrangerende klub, som så har muligheden for at ex.
”lønne” et klubmedlem for at være stævneleder.)
Tilmeldingsgebyr til Grand-Tour B :
Deltagergebyr 350.Disse fordeles med 200.- til præmier på dagen.
50.- til DDBU
25.- til DM-puljen
25.- til Grand-Tour B-finalen
50.- til arrangerende klub
(Beløbet går til arrangerende klub, som så har muligheden for at ex.
”lønne” et klubmedlem for at være stævneleder.)
Der var enighed om, at der arbejdes videre på en ny struktur til kommende sæson,
noget af Næstved´s forslag er godt og noget er mindre godt.

Dispensation
Højby Billard Klub (klub udenfor Odense som ønsker at blive medlem af DDBU) har søgt om
dispensation til at omgås reglerne for afstande i deres igangværende renovation af klublokaler.
TU-udvalget var enige om at give dispensation på betingelse af at klubben investerer i nogle
små køer og at de ikke kan få tildelt RF og LF
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Hanne Rasmussen
Referent
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