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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 30. SEPT. 2020  

 

Deltagere: 

Jan Mortensen – TU-leder (JM) 

Sv. Aage Hansen (SVH)  

Peter Lund (PL)  

 

Hanne Rasmussen (HR) 

 

Indlæggene fra klubberne er ikke redigeret af DDBU 
 

Forslag fra Taars BK. 

 

Da jeg kan se på at Fri 2Mands Fri Carambole er lavet som en pulje med ni hold hvad jeg synes er 

en meget god ide, så derfor vil jeg gerne komme med forslaget om at man gør det samme med 

Serie 2 og 2Mands kegle for hold gældende for pulje 1 og 2 i begge serier. 

Det jeg mener er at vi i Taars Billard Klub har talt om at frem for at skal spille tre kampe mod fire 

hold som puljerne er sat op nu, så synes vi det at det ville blive bedre hvis puljerne blev lagt 

sammen og så spille dobbelt runde 8 Hjemme & Ude) mod alle hold. 

Og så kunne man eventuelt lade både nr. 1 og 2 i puljerne gå videre til slutspillet, så får vi stadig 

samme antal hold der. 

Håber I synes forslaget lyder interessant og ser frem til høre om bliver taget positivt imod. 

Forslaget blev afvist p.g.a. at det er umuligt at finde yderligere datoer i f.eks. serie 2 uden det 

kommer i cambolage med serie 1. 

Serie 1 spiller samme ugedag og modsatte uger som serie 2. Skal vi tilføje 4 datoer mere vil det 

berøre ugerne hvor serie 1 spiller. 
 

 

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 IKKE med i antal kampe i spillerbogen 

Vedtaget og gældende fra næste sæson 

 

 

§8 stk. 22 (nyt stk.) 

DDBU´s turneringsledelse har mulighed for, at dispensere for gældende regler, hvis det er 

gavner afviklingen for DDBU turneringer. 
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Forlag fra Næstved BK 

 
Vi har set lidt på tilmelding til de enkelte klasser og mener at som reglerne er nu begrænser vi unødigt 

antallet af deltagere i 5-kegle klasserne. 

Det må være i både unionens og spillernes interesse at vi får flere deltagere. 

Derfor foreslår vi nedenstående. 
 

1. Fri tilmelding til region Elite øst/vest 

 
2. Da der er alt for lidt tilmeldinger samt hvis man kun spiller 5-kegler og har eks B snit i kegler vil man 

aldrig kunne deltage i Elite 5-kegler med mindre man kommer i top 12, for ellers vil man altid være A 

spiller i 5-kegler og derfor kun kunne tilmelde sig en række op. 

 
Vedtaget – der vil fra sæson 2021-22 være fri tilmelding i 5-kegler kl. Elite 

 
Forslag fra DDBU´s ungdoms- og kvindeudvalget 

Kvindebillard: 

50 kr. licens, kunne vi tænke os var 2 forskellige 

enten første år som turneringsbillardspiller 
eller en såkaldt cup licens, som kun giver adgang til at spille Ladiescupper, ligesom ved ungdom.  

evt. kan man skrive noget med at der kan søges dispensation for alderen, så man har muligheden for at give 

lov, hvis det giver mening. 

Ungdomsbillard: 

Jeg har desværre ikke nået at komme igennem alle turneringsbeskrivelser, men mit ønske er at ensarte 

vores ungdomsturneringer efter CEB, efter både aldersgrænser, discipliner og distancer. 
F.eks undrer det mig hvorfor vi har 2 aldersgrænser, 19 og 21 år, måske har Jan en forklaring som jeg ikke 

kender. 

Jeg synes at vi skal have 21 år som aldersgrænse i alle ungdomsturneringer (så er der også lidt flere spillere 

som kan deltage), med undtagelse af de turneringer som CEB udskriver, nemlig U17 fri og 3-bande. 
Og netop de 2 discipliner synes jeg at vi skal forsøge at udskrive, så vi på sigt kan få flere deltagere og 

dermed få repræsentanter med til EM. 

Jeg synes at det, i fremtiden, vil være en god ide at afvikle Landsfinalen for piger sammen med Junior DM, 

dels for at få flere unge spillere samlet til samme stævne, men også for at skabe et socialt fællesskab for 

vores ungdomsspillere 

Nedenstående svar er tidligere sendt til udvalget og godkendt. 

50 kr. licens til ungdom og kvinder 1. gang, derefter fuld pris, gældende fra indeværende sæson 

  

Aldersgrænsen for ladiescup på 15 år er ændret i indbydelsen og tu-reglement, gældende fra 

indeværende sæson 

  

Ensrette DDBU ungdomsturneringer efter CEB´s regler: - Den opgave tilgår ungdomsudvalget  

  

Piger Landsfinale er hermed ændret til Piger DM, d.v.s. tilmeldingerne skal ske på ”tilmeldinger til 

DM”  

Som et prøve år må ”piger” deltage i Junior DM med handicapdistance. 
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Forslag fra Pandrup BK 

Paragraf 3, stk. 4 mener jeg kan være temmelig misvisende, og har åbenbart givet anledning til 

fejlfortolkning. 

4. Hvis en spillers bal rammer keglerne, 3. bal, langbanden, går i hul eller rammer en bande to gange tabes 

retten til at vælge udlæg. 

Dette er den nuværende tekst. 

Hvis denne ændres til  

4. Hvis en spillers bal rammer keglerne, 3. bal, langbanden, går i hul eller rammer samme bande to 

gange tabes retten til at vælge udlæg. 

Så vil al fejlfortolkning være udelukket 

Vedtaget – gældende fra sæson 2021-22 

 

 

 

DM juniorer 

Fremover skal det være den arrangerende klub i samarbejde med ungdomsudvalget der udarbejder 

afvikling- og tidsplan. DDBU laver tu-program som ved alle andre DMer 

Vedtaget 

 

 

§ 14  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 turneringsspillere 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 
 

Vedtaget at den ”fremhævede” tekst fjernes af tu-reglementet 
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Spørgsmål fra Ebeltoft BC 

Hvis tre spillere med hver 19,5 i snit vil spille sammen. 
Må de så det? Altså møde op uden en 4.mand... 

Eller bliver det maksimale hold snit reduceret til 45 i serie 1 hvis man kun stiller med 3 mand? 

TU-udvalget vedtog at indsætte en ny paragraf i turneringsreglementet 

 

TU-udvalget besluttede at tilføje en linie i den nuværende tekst omkring holdopstilling. 

§12 Stk. 8 

 

Møder et firemandshold ikke fuldtalligt op, udgår den sidste spillers kamp. Denne individuelle 

kamp regnes for vundet af det hold, der er mødt fuldtalligt op. Ved 4-mandshold stiller det hold, 

der ikke er fuldtalligt, op som nummer 1, 2 og 3. Mindst tre spillere skal møde op for et 

firemandshold for at gennemføre holdkampen, (i serie 1 og 2 må holdet stille med 3 spillere 3 

gange, 4. gang tabes kampen). Er der kun en eller to spillere, dømmes holdet som taber af 

holdkampen med 0-8. 

Ved tremandshold skal mindst to spillere møde op, og disse spillere spiller som nummer 1 og 2. 

Den tredje individuelle kamp i en sådan holdkamp regnes for vundet af det hold, der har stillet 

fuldtalligt op. Mindst to spillere skal møde op for et tremandshold for at gennemføre holdkampen. 

I modsat fald dømmes det hold, der kun er mødt op med én spiller, som taber af kampen med 0-6. 

I to-mandshold skal et hold møde op med to spillere. I modsat fald dømmes det hold, der kun er 

mødt med én spiller, som taber af holdkampen 

med 0-4.  

Hold i Elitedivisionerne SKAL møde fuldtalligt op. Der kan dog forekomme force majeure eller 

Medical unfit tilfælde. I så tilfælde godskrives det fuldtallige hold individuelle point og eventuel 

sætscore i henhold til gældende regler. 

 
 

§ 3 Stk. 3 

Det er ikke et krav fra DDBU’s side, at en spiller skal spille snitkampe for at opnå et gennemsnit i  

keglebillard og carambole. Klubbens turneringsleder er ansvarlig for at indrapportere et så korrekt 
gennemsnit som muligt for nye spillere. Turneringslederen skal ikke indberette snit på spillere, der 

tidligere er registreret i en eller flere discipliner med et gennemsnit. Vælger turneringslederen at indberette 

et snit på en spiller, kan denne spiller ikke opnå mindre gennemsnit end gennemsnit beregnet via DDBU’s 
gennemsnitliste. Hvis en spillers gennemsnit er højere end 30,00 i keglebillard ELLER 0,533 i 3-bande 

carambole ELLER 1,27 i 1-bande carambole ELLER 2,55 i fri carambole, kan turneringslederen ikke 

bruge gennemsnitslisten til at udregne manglende gennemsnit i en disciplin. Turneringslederen skal i stedet 
indberette et gennemsnit baseret på turneringslederens ansvarlige vurdering. 

 

Nedenstående ændring vedtaget 

§ 3 Stk. 3 

Det er ikke et krav fra DDBU’s side, at en spiller skal spille snitkampe for at opnå et gennemsnit i  

keglebillard og carambole. Klubbens turneringsleder er ansvarlig for at indrapportere et så korrekt 

gennemsnit som muligt for nye spillere. Turneringslederen skal ikke indberette snit på spillere, der 

har spillet turneringskampe indenfor de sidste 10 år. 

Vælger turneringslederen at indberette et snit på en spiller, kan denne spiller ikke opnå mindre gennemsnit 

end gennemsnit beregnet via DDBU’s gennemsnitliste. Hvis en spillers gennemsnit er højere end 30,00 i 
keglebillard ELLER 0,533 i 3-bande carambole ELLER 1,27 i 1-bande carambole ELLER 2,55 i fri 

carambole, kan turneringslederen ikke bruge gennemsnitslisten til at udregne manglende gennemsnit i en 

disciplin. Turneringslederen skal i stedet indberette et gennemsnit baseret på turneringslederens ansvarlige 

vurdering 
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Forslag fra Hjallerup BK 

Tilføjelse til Turneringsreglement 2020-2021 § 3 stk. F 

F: som medlem af en klub er man oplyst om risikoen for at en turneringskamp streames, vælger 

spilleren fra, gælder de almindelige afbudsregler. 

Tilføjes: DDBU udsender til klubberne en ajourført liste over klubber der har streaming 

udstyr og om de vil slukke dette hvis dette ønskes af en spiller, med snit op til 25. 

 

Dette blev vedtaget på Hjallerup Billardklub generalforsamling 2020  

Der er en del spillere der ikke ønsker at blive streamet og det kan ikke være rigtigt at man skal 

ringe rundt til alle klubber for at høre om de streamer folk og om de eventuelt vil slukke for 

udstyret, og det vil være træls for de klubber man kommer ud og skal spille mod, og så at der er 

nogle der ikke vil spille, og må trække sig når alle er klar til at spille, og hvad gør man hvis 3 og 4 

mand har spillet, og man opdager at der streames og 2 spiller melder fra? 

Vi har prøvet i Skagen Billardklub at vi først bliver gjort opmærksom på at kampene streames i 

kamp 2. 

§3 stk. F. Det er trukket ned over hovedet på alle uden der er set på hvilke problemer det giver ude 

i klubberne på bredespillerne, der findes spiller der hygger sig med billardspillet og ikke har de 

store ambitioner om at blive elitespiller. 

Med dette forslag vil det blive nemmere at være bredespiller, og vi kan bedre sætte hold når vi 

skal spille på udebane. Men det hjælper ikke på, at der er nogle der ikke vil tilmelde sig til 

individuel, da man ikke ved hvem man skal møde og hvor. 

 

TU-udvalget besluttede IKKE at føre en ajourført liste, i stedet vil der i nærmeste fremtid 

fremgå på klubbernes klubinfo hvilke klubber der har YouTube Kanal, og dermed også har 

streaming, så er det op til klubberne at kontakte modstander klubben om der streames, eller om 

de vil undlade at streame netop den kamp, det drejer sig om. – Derfra er det op til hver enkelt 

spiller om de vil deltage i kampen eller ej. 
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Mangler arrangør til sæsonen´s DMer. 

 

    

 Sæson 2020-2021   

    

09.-11. april 2021 DM keglebillard indiv. herrer og kvinder  Tildelt BK Frem 

23.-25. april 2021 DM 3-bande indiv. herrer  BK Grøndal 

17.-18. april 2021 DM keglebillard Søgaard Liga slutspil  Vinder af grundspillet 

06.-07. febr. 2021 DM 3-bande Søgaard liga slutspil  Vinder af grundspillet 

22.-23. maj 2021 DM juniorer kegler, 3-bande, 5-kegler   
21.-22. nov. 2020 DM 3-bande Kvinder   

29.-30. maj 2021 DM Biathlon   
08.-09. maj 2021 DM 5-kegler  Ikast 

15.-16. maj 2021 DM 2-mands hold 5-kegler   
15.-16. maj 2021 DM 1-bande carambole   

14.-15. nov. 2020 DM fri carambole  KBK/BNV-gerne 6/8 mands finale 

30.10.-01.11. 2021 DM cadre 47/2   

27.-28. febr. 2021 DM cadre 71/2  KBK/BNV-gerne 6/8 mands finale 

14.-15. nov. 2020 RF Kegler herrer – vest  Bristol  

14.-15. nov. 2020 RF kegler herrer elite - øst  Næstved BK 

06.-07. marts 2021 RF 3-bande elite - vest  ABK 31 

 

 

 
Ansøgning fra BK Frem 

Vi søger hermed om DM i 2031, som er klubbens 100 års jubilæums år. 

Vi søger følgende DM: 

Kegler Elite Damer & Herrer 

3 Bande Elite Herrer 

5-kegler Elite Herrer 

 

Afgørelsen overlades til den kegle disciplin ansvarlige. 
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Punkter fra dialogmøderne 

 
Det store samtaleemne rundt om i klubberne i Corona tiderne er bespisning, bl.a. ved cupper og tours, hvor  

der er flere end 8 spillere samlet. 

Alle er enige om at prisen for deltagelse i cupper er 125 kr. med eller uden mad, så er det op til spillerne  

om de ønsker at deltage eller ej. 
Man kan evt. spise i hold for at holde afstanden som er udstukket af sundhedsmyndighederne. 

Ønske fra Peter Lund, region øst. -  morgenmad indtages hjemmefra og prisen reduceres til 100 kr. 

vedtaget indtil Corona krisen er overstået) 

 

Alle er godt tilfreds med de nye seedningsregler, og ønsker det også i Søgaard-Cup. 

Vedtaget at totalseede fra 3. runde 

 
Sidste sæson startede vi op med oversiddere, så vi i efterfølgende runder rammer antallet der går op i 

3-mands puljer. 

Tilfredshed fra alle fra alle dialogmøderne 
 

Forslag om at der kommer livescore på DDBU´s hjemmeside. – Torsten kunne oplyse at det er med i 

planer til den nye hjemmeside der arbejdes på i øjeblikket. 
 

Forslag om automatisk op- og nedrykning i serierne 

Dette forslag blev straks nedstemt på dialogmøderne 

 
Forslag om at få lavet 6-mands puljer i turneringsprogrammet 

Kommer på ønskelisten til vores IT 

 
En cup for spillere over 600 point  

I stedet for en ny cup, vil vi fra næste sæson indlemme spillere med høje snit i den nuværende senior- 

og OB cup, og bestræbe os på at de kommer i samme pulje 

 

Søgaard-cup i 3-bande uden distance begrænsninger. 

Vedtaget 

 
Kun ganske få ønsker at oversiddere skal fjernes igen 

Oversiddere bibeholdes 

 
En klub foreslog at DDBU bør afskaffe landsfinaler fra kl. A og nedefter, spild af penge, andre var meget 

imod forslaget. 

Forslaget afvist 

 
Forslag om at genoptage Parhold turneringen i keglebillard, - det undersøges om det kan programmeres. 

Vil genoptage Par hold turneringen fra næste sæson, HVIS vi kan nå at få det programmeret 

 
Øst – vil gerne om f.eks. serie 3 kan ligge på forskudte uger som det gør i vest. – I øst er der 7 puljer der så 

skal fordels over 2 uge nr. – hvor der i vest er 20 puljer, hvad der gør det meget nemmere at fordele over 2 

uge nr.  
Det kan ikke lade sig gøre, der er kun 7 puljer og hvis en del af dem ønsker at spille modsat uge vil 

afstandene blive usandsynlig lange. – Men holdet er velkommen til at lave aftale med modstanderen 

for afvikling i anden uge nr. 

 
Forslag om at ændre ”alle udsatte kampe skal være spilles inden 4. sidste spillerunde” – som det er nu kan 

man ikke bruge resultatlisten til noget når mange kampe først spilles i sidste øjeblik. 

Vedtaget 
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Stk. 1. Alkohol 

Alle medlemmer af Den Danske Billard Union er forpligtiget til at sætte sig ind i de gældende 

regler for doping og matchfixing Alle medlemmer af Den Danske Billard Union skal følge de 

Nationale Antidopingregler. DIF’s lovregulativer for antidoping og matchfixing findes på 

DDBU’s hjemmeside under ”Regler”. Dopingtest udføres af Anti Doping Danmark (ADD) og alle 

er forpligtiget til at lade sig teste og følge de anvisninger som ADD fremfører. Det er ikke tilladt 

at indtage alkohol under afvikling af turneringskampe i DDBU regi. Dette er gældende for 

spillere, dommere og listeførere, og officials. Dette er ligeledes gældende fra stævnets begyndelse 

til den enkelte spiller har spillet/dømt sin sidste kamp den pågældende dag Specifikt for 

påvirkning af alkohol gælder, at promillegrænsen er 0,5. Til støtte for sin afgørelse kan der 

benyttes et alkoholmeter, hvis præcision er på 95% eller derover. Der fratrækkes derfor 0,1 

promille af den målte værdi for at sikre en fair måling, hvilket er maksimalt 0,6 i promille for at 

spilleren er under grænsen. Alkoholtesten foretages tidligst 30 minutter før kampstart, og kan kun 

foretages med et godkendt og kalibreret alkoholmeter af en DDBU repræsentant eller en af 

DDBU udpeget turneringsleder. Hvis det konstateres, at en spiller er over grænsen, kan 

vedkommende få mulighed for en ekstra måling umiddelbart før kampstart. DDBU’s målgruppe 

for alkoholtest er primært finaler ved Danske Mesterskaber og holdkampe i Elitedivisionerne i 

alle discipliner. Ved holdkampe testes alle spillere, ved individuelle kampe testes tilfældigt 

udvalgte spillere. Ved mistanke om beruset adfærd kan DDBU’s repræsentant foretage en test af 

pågældende spiller. Eventuel protest skal indgives omgående til DDBU’s repræsentant som 

videregiver denne til DDBU’s forretningsudvalg. Indgivet protest har ikke opsættende virkning. 

Alkoholtests vil kun blive udført af DDBU udpegede personer. 

 Så får turneringslederen også ret til at foretage den måling, men kun med et godkendt meter. 

Vedtaget 
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Efter vedtagelse af disciplinansvarlige på DDBU´s årsmøde 19. sept. 2020 ændres følgende med 

øjeblikkelig virkning 

§ 8 

Stk. 16 

Spillere der skal repræsentere DDBU internationalt indstilles af DDBU’s disciplin ansvarlig/ 

disciplinudvalg, der efterfølgende godkendes af DDBU´s forretningsudvalg 

 

Stk. 17 

Såfremt bestemmelserne i nærværende turneringsreglement ikke overholdes efter hensigten kan 

turneringsledelsen ændrer resultatet af en kamp, frakende spilleren eller  

klubben retten til hjemmebane i en periode, ligesom de pågældende kan straffes med  

bøde eller udelukkelse af kortere eller længere varighed 

 

Stk. 18 

Der må i elitedivisionerne i pool – snooker og 3-Bande max. være 2 udlændinge på et hold.  

 

Stk. 19 SLETTES  

En udtagelseskomite (UK) på fire personer er ansvarlig for udtagelse af spillere til VM –  

EM i 3-Bande 

Carambole og 5-Kegle. 

UK består af: formanden, næstformanden, eliteudvalgs formand samt turneringsudvalgs formand. 

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. DM-vinderen, nr. 1 og 2 fra 

ranglisten samt en spiller der udtages af UK.  

Ved forfald tilbydes pladsen til nr. 2 og så fremdeles 

 

 

Hanne Rasmussen 

referent 


