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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. FEBRUAR I ODENSE
Deltagere:
Jan Mortensen – TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM)
Sv. Aage Hansen (SVH)
Jan Bemmann (JB)
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
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.

Turneringssekretariat Region

Tlf.: +4597182929

hanne@ddbu.dk

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.
Efterfølgende har TU talt med DDBU´s caramboleudvalg, og de mener ikke der er nogen ide i
at ændre distancerne, så nuværende bibeholdes.

§12 stk. 18 H. Regionsserie/3. div..
3. div.

Fri tilmelding – afvikling 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 holdsum på 60,00 ikke overskrides
Gælder også i RF og LF finaler
Serie 2 (Fast distance): Ved brug af reserve må holdsum på 40,00 ikke overskrides
Gælder også i RF og LF finaler
Klubdragt – vedtaget på sidste TU-møde
Punktet har være diskuteret, og ser ikke nogen anledning til ændring, - bibeholder det der
blev besluttet på sidste tu-møde
Det er klubbernes ledelse der har det endelig ansvar for at deres spillere er reglementeret
påklædt.

Forslag fra BC Holbæk
Vi har en del medlemmer, der ærgrer sig over manglende hold turneringer... Tidligere havde vi også Par og
Stafet, som jo desværre er nedlagt. Det giver ca. 24 kampe mindre over en sæson.
Jeg forstår det som at vi ikke må deltage i 3-mandshold, der ellers er eneste alternativ.
Mit spørgsmål går på hvad jeg skal sige til medlemmerne!? Er der nogle andre holdturneringer på vej? Kan
vi deltage i den kommende 3-mands turnering? Eller har I noget helt tredje i støbeskeen?

I øjeblikket har TU ingen planer om oprettelse af nye holdturneringer, da vi har rigelige tilbud.
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Holdturnering §12 stk. 23
Såfremt en klub repræsenteres med mere end et (1) hold i 1 Division, 2. Division samt 3.
Division, må et højre rangerende hold, ikke have et lavere hold (års) gennemsnit, end et lavere
rangerende hold.
Har en klub flere hold i samme division/serie er hold 1 højere rangerende end hold 2 o.s.v.
(gælder ikke serie og turneringer til handicapdistance)
På intet tidspunkt i sæsonen må et lavere rangerende divisions hold have et højere
holdgennemsnit end et højere rangerende divisions holds laveste holdgennemsnit
Vedtaget

Forslag fra ABK 31- afvikling af RF 3-bande elite
Mesterskabet skal afvikles lørdag og søndag, altså på en weekend. Dette er ligesom det var
tidligere.
Da det er flertallet af klubberne der har ønsket nuværende afvikling, blev det besluttet at indtil videre
bibeholdes nuværende afvikling.

Forslag fra DDBU´s eliteudvalg (§ 8 stk. 22)
Generelle bestemmelser
•
•

Testen må kun udføres af en af DDBU udnævnt kontrollant.
Testen må kun udføres med DDBU indkøbt udstyr. Alle andre tests kan kun være
vejledende
• Spillerne er så forpligtet til at udføre en pustetest, og ved nægtelse heraf betragtes testen
som positiv, og spilleren er ikke spilleberettiget.
• Blæsestyrke skal være høj og længe
o Gennem et utal af blæsetests er man kommet frem til, at der er stor forskel på, hvor
meget folk puster – alt fra et par deciliter og op til 3 liter. Desværre er der en del
alkometre, der accepterer en lav blæsevolume, selvom der i produktets
instruktioner står, at man skal blæse længe og meget.
o Nægtes testen i form af meget lav styrke eller tid af uvisse årsager betragtes testen
som positiv.
• Prøven foretages ved påsætning af nyt mundstykke, hvorefter testpersonen tager en dyb
indånding. Herefter puster hårdt og langt ud igennem mundstykket.
• En spiller kan forlange at få en B-måling præcis 10 minutter efter en A-måling har givet
et positivt resultat. Spilleren må i denne periode ikke forlade lokalet, idet da findes udstyr
til sløring af alkohol tests.
• En positiv alkohol test er, når måleudstyret viser 0.6 promille eller derover. Denne værdi
er fastsat, så vi med sikkerhed kan sige, at personen er over 0.5 promille pga.
måleudstyrets sikkerhed ”kun” er 95% nøjagtigt.
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Individuelle turneringer
Kontrollanten møder ind 15 minutter før kampstart eller stævneåbning.
En eller udvalgte eller alle spillere kan herefter anmodes om afgivelse af en pusteprøve i DDBU’s
målingsudstyr.
Ved positiv test kan spilleren forlange en B-test (se ovenfor).
Ved negativ test kan spilleren fortsætte sit virke på dagen.
Ved positiv test udgår spilleren af dagens turnering/stævne/pulje, og vil der vil ikke være
yderligere repressalier i form af bøde eller karantæne.
Ved puljespil nulstilles alle kampene for spilleren, som om vedkommende ikke var kommet til
start.

Holdturneringer
Kontrollanten møder ind 15 minutter før kampstart, hvor alle spillere herefter aflægger en alkohol
pulseprøve.
Ved positiv test kan spilleren forlange en B-test (se ovenfor).
Ved negativ test kan spilleren fortsætte sit virke på dagen.
Ved positiv test udgår spilleren af dagens holdkamp, og vil der vil ikke være yderligere
repressalier i form af bøde eller karantæne.
Spilleren(e) kan ikke erstattes af en anden spiller, og holdopstillingen bibeholdes. Spillerne rykker
derfor ikke op, da holdopstillingen er sat inden tests startes.
Et 4 mandshold skal for at kunne stille til kamp bestå af minimum 2 spillere, som har negativ
alkohol test. Dette gælder også elitedivisionen, hvilket eller normalt ikke er tilladt, da holdet altid
skal være fuldtalligt.
Et 2 mandshold skal for at kunne stille til kamp bestå af minimum 1 spiller, som har negativ
alkohol test.

Ekstraordinære tests
DDBU kan ved mistanke udtage en spiller helt ekstraordinært midt i en kamp til en alkohol test.
Dette bør kun ske ved bestyrket mistanke, da det går meget på kompromis med det sportslige.
Ovenstående regler er gældende, og ved en positiv test vil den igangværende kamp blive nulstillet.
Forslaget blev vedtaget

DDBU´s bøderegulativ
Trækning af divisionshold (gælder ikke 3. div.)
Trækning af serie/3. div. hold efter TU-planerne er udarbejdet
Vedtaget
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2.500,00
1.000.00

Forslag fra Thomas Andersen, DDBU
Jeg har lige siddet og kigget på kalenderen, især 3-b & 5-kegle Tours
Jeg vil personligt gerne spille begge ting, men igen, igen ramler disse 2 ting sammen.
Det kan ikke være rigtigt, at de 2 største internationale discipliner, absolut skal ramle sammen i
lille Danmark, hvor vi spiller et mindre antal turneringer end i store dele af Europa !
Derfor vil det være bydende nødvendigt at lige netop en evt. forlængelse af sæsonen, og dumme
sammenfald kommer op som et selvstændigt punkt til næste møde.
På dialogmødet kom Ringsted BC også ind på sammenfald.
TU tilstræber så få sammenfald som muligt.

Forslag fra DDBU´s eliteudvalg
Tour- og DM rangliste:
Med omgående virkning – det vil sige fra første 3-bande tour efter DM – vil vi operere med en rullende
rangliste, som det kendes fra bl.a. UMB´s rangliste og vores egen 5-kegle rangliste. Vi fortsætter dog med
princippet at de fem bedste af otte resultater er tællende i den samlede stilling (i modsætning til UMB).

Forslaget er vedtaget og gældende fra 1. jan. 2020
DDBU´s ungdomsudvalg
Det er besluttet at DDBU´s ungdomsudvalg selv beslutter hvis nogle spillere skal have
dispensation til at deltage i DM for juniorer.

Turneringskoordinator i region øst
Peter Lund starter igen som turnerings koordinator i region øst pr. 1. marts 2020
Forslag fra Hjørring BK
Jeg vil foreslå en ændring i spilleregler for keglebillard § 5 Fejl stk 4 B.
Hvis der er luft mellem stødbal og hvid, dømmes der ikke for touche i handicap turneringer.
Har oplevet at det næsten aldrig dømmes, da der er mange dommere der er i tvivl. Har også
oplevet at der dømmes touche hvor der ikke er kontakt med stødbal når den rammer hvid bal.
Desuden er der også nogen der dømmer touche ved masse´stød.
Der skal selvfølgelig stadig dømmes fejl ved ført bal.
Forslaget afvises, - klubbens ledelse har til opgave at fortælle spillerne om diverse regler, og
de dømmer så efter bedste overbevisning.
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Forslag fra Balling BK
2-mands hold til handicapdistance – Hvis distancen overskrider de tilladte 800 point spilles til
halv distance
Forslaget afvises, handicap turneringer er kun for spillere der har en distance på under 800
point.

§12 stk. 4
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 (det overstreget fjernes, der kan spilles ubegrænset for andre klubber)
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.
Vedtaget
§10 stk. 2 - Seedning i individuelle turneringer
På vores tur til dialogmøderne var alle enige om at ændre seedningen i de individuelle turneringer,
da man ved regional seedning møder hinanden op til både 3 og 4 gange
Forslaget fra deltagerne som TU har vedtaget
Totalseedning fra kl. A og opefter
Øvrige rækker – totalseedning fra 3. runde
Gælder ikke handicap turneringer
Forslag fra Ringsted BC
Billardresultatet.dk – Link til klubadressen, da det mange gange er svært at finde klublokalerne.
Her er vi nødsaget til at henvise til evt. klubbens hjemmeside eller telefonisk kontakt til den
pågældende klub.
Cupper
Ændring af max point i cupperne:
Seniorcup
600 point = g.snit 28,50
Oldboys cup
430 point = g.snit 20,00
Vedtaget
Spilleregler keglebillard §4 og Carambole §5
Stk. 1 En pause på 5 minutter skal bevilges midt i spillet, hvis det forlanges af én af spillerne.
Stk. 2 Pausen kan ikke tillades midt i en serie.
Stk 3 En spiller skal blive siddende på anvist plads i hele kampen når vedkommende ikke er
ved bordet, dog kan et kort toiletbesøg bevilges.
.
Dejligt at så mange ser kampe der streames, - men DDBU får mange kommentarer omkring
spillernes dårlige etik, - især elitedivision hvor streamingen ses af mange personer.
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Forslag fra Viborg BC (Hans Hove Sørensen)
DDBU´s uddannede instruktører (instruktørkursus 1 og 2) kan kontakte TU direkte med
henvendelser og spørgsmål til diverse regler og bestemmelser vedrørende spillene.
Motivering: Fremsendelse via bestyrelse er efter min mening et unødvendigt led, der ofte på
grund af tidsfaktoren umuliggør en handling. Erfaring har også vist mig, at ikke alle
turneringsledere er så opdaterede, at de kan rådgive korrekt, hvilket har medført tilspidsede
situationer.
Forslaget afvist, det er kun klubbernes bestyrelser der har kontakten til DDBU.

Hanne Rasmussen
referent
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