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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. FEBR. 2021  

 

Deltagere: 

Jan Mortensen – TU-leder (JM) 

Sv. Aage Hansen (SVH)  

Peter Lund (PL)  

 

Hanne Rasmussen (HR) 

 

Indlæggene fra klubberne er ikke redigeret af DDBU 
 

 

Fra DDBU´s turneringsudvalg er der kun stor ros til alle klubber og spillere for deres positive 

indstilling til alle de ændringer vi i løbet af det sidste års tid har foretaget. 

 

 

    

    

 DM arrangør sæson 2020-2021   

   DM er tildelt følgende klubber 

09.-11. april 2021 DM Keglebillard indv. herrer og kvinder   BK Frem (90 års jubilæum) 

23.-25. april 2021 DM 3-Bande indv. 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 Keglebillard, 3-Bande, 5-Kegler  BK Fluen 

21.-22. nov. 2020 DM 3-Bande Kvinder   BK Fluen 

29.-30. maj 2021 DM Biathlon  BK Fluen 

08.-09. maj 2021 DM 5-Kegler  Ikast BK 

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  

27.-28. febr 2021 DM Cadre 71/2  KBK/BNV  

31. nov.-1. dec. 2020 DM Cadre 47/2  KBK/BNV 

14.-15. nov. 2020 RF Keglebillard herrer - vest  Bristol 

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

06.-07. marts 2021 RF 3-Bande elite - vest  ABK 31 
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Forslag fra ABK 31 omkring afvikling af Regionsfinale 3-bande Elite 

ABK 31 ønsker fremover at finalen ændres til at være en med max 12 mand som fordeles i 4 

puljer med hver 3 mand. Der spilles alle mod alle og de 2 fra hver pulje går videre til knock out. 

Finalen afvikles på 4 borde og afholdes over en weekend. 

Såfremt der er flere tilmeldte end de 12 skal der spilles en kvalifikations runde så vi kommer ned 

på de 12 spillere som der skal være til finalen 

Vedtaget 

 

 

Forslag fra Ølstykke BK – afvikling af Tenax 

Max. Dist. 700 point 

Sebastian Hedengran 67,90 + Per Hansen 6,64 = 74,54 700 point (1144) 

Uretfærdig overfor alle andre  

Vedtaget, at max distancen i Tenax-Double fjernes. 

 

 

 

Forslag til afvikling af DM 3-bande for kvinder 

Marianne og Charlotte foreslår at der fra denne sæson spilles på tid til DM 3-bande kvinder elite, 

som der sker til EM og VM. 

Bemærk $ 9 stk. 2-D i tu-reglementet ikke undtager kvinder elite for at spille på tid. Så måske det 

er overset tidligere og blot skal opretholdes. 

Desuden foreslås at max indgange ændres til 50 fra 40, ligesom CEB vil gøre det.” 

Vedtaget 

 

 

 

Forslag fra Frede Hansen, Gråsten BK 

1) DDBU cups  

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har raset en del over, at der aldrig kom noget 

konklusion på sidste års oplæg til, 

at Senior Cup præmierne skulle hæves på baggrund af uændret spillegebyr samtidig med, at et 

kraftigt stigende deltager antal kunne konstateres (+ 25-30%) 

Hvad blev det til ? 

Forslaget afvist, de nuværende præmietakster bibeholdes.  

Da alle forslag til DDBU´s tu-udvalg skal indsendes via klubben formoder vi at Frede Hansen 

er en del af Gråsten BK´s bestyrelse 
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§12 Stk. 11  

Nuværende: Trækkes et hold ud af turneringen fjernes alle opnåede resultater for holdet og dets 

modstander 

Forslag: Trækkes et hold ud af turneringen bibeholdes de spillede kampes resultater i 

spillerbogen. 

Vedtaget – får DXL til at ændre programmeringen inden næste sæson 

 

 

§12 stk. 7 – Ændring af holdopstilling ved samme gennemsnit 

Oprindelig tekst: 

Spillerne på holdene stiller op efter årsgennemsnittet. Såfremt to eller flere spillere på holdet 

har samme årsgennemsnit, er rækkefølgende resten af sæsonen den som man stillede op med 

i første kamp. 

 

Ny tekst: 

Såfremt to eller flere spillere på holdet har samme årsgennemsnit er det den rækkefølge som  

vises ved at trykke på sorter knappen på holdskemaet der er gældende, og denne 

holdopstilling skal benyttes hele sæsonen 

Vedtaget 

 

Stk. 23 – Forslag fra DDBU´s bestyrelse 

Alkotest 

Tidspunkt og hvilke hold/spillere som testes via stikprøver, vælges suverænt af DDBU´s 

Turneringsleder uden at informere andre om beslutningen og gennemføres af DDBU´s 

Turneringsleder eller en af ham udpeget repræsentant. Testen skal gennemføres i henhold 

til bestemmelserne i DDBU´s Turneringsreglement §7 stk.1 samt §8 stk.23. 

En test skal altid foretages i et separat lokale, hvor kun DDBU´s Turneringsleder eller en 

DDBU-repræsentant samt testpersonen er tilstede. Testen foretages i henhold til 

bestemmelserne i DDBU´s Turneringsreglement §8. stk.23.  

DDBU offentliggør ikke de enkelte måleværdier til andre end testpersonen. Men DDBU 

forbeholder sig ret til at offentliggøre det generelle resultat uden at meddele nogle måletal. 

Dette gøres på grund af dels den præventive virkning dels for at sende et signal til 

omverdenen om at DDBU/billardsporten tager alkoholpolitikken seriøst.  

 

• 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. 
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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. 

 

 

Individuelle turneringer 

Kontrollanten møder ind 15 minutter før kampstart eller stævneåbning. 

En eller flere udvalgte 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 

pusteprøve. 

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 ellers 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. 

 

Vedtaget 
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Bonus turnering 2020-2021 

P.g.a. Corona situationen besluttede TU-udvalget at aflyse Bonus Oldboys turneringen i denne 

sæson. 

Vedtaget 

 

 

Søgaard-cup – min distancer. 

Søgaard-cup 3-bande – tilføjes min distance på 8 point 

Søgaard-cup kegler – tilføjes min distance på 120 point (følger øvrige DDBU cupper) 

Vedtaget 

 

 

§10 Stk. 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  

I handicap turneringer går begge spillere videre med den sidst opnåede placering fra forrige 

runde og max. 100% 

Vedtaget 

 

 

§10 Stk. 2 

Totalseedning fra og med kl. A og opefter 

Øvrige rækker – totalseedning fra og med 3. runde 

Gælder ikke handicap turneringer 

Oversiddere er bedre seedet end spillere fra kvalifikationsrunden 

Vedtaget 

 

 

§9.4 Stk. C 

 Hvis man er kl. Elite/M/A spiller i kegler eller kl. Elite/M i 3-bande = Kl. M i 5-kegler, alle 

øvrige er kl. A spillere. – De 12 bedst placerede på 5-kegle elite tour ranglisten (ved sæsonstart) er 

elitespillere. 

Fri tilmelding i eliterækken 

I tilfælde af en spiller kun har 3-bande snit bruges omregningstabellen) 

 

 

Forslag fra DDBU´s bestyrelse vedrørende spillerdragt 

Elitebillard:  
Keglebillard: Søren Søgård ligaen, 1, 2.division samt individuelle turneringer i klasserne Elite og 
Mester. Alle DM-finaler.  
3-Bande Carambole: Søren Søgård ligaen, 1. og 2. division samt individuelle turneringer i 
klasserne Elite og Mester samt Elite Tours. Alle DM-finaler.  
5-Kegler: Individuelle turneringer i klasserne Elite og Mester samt Elite Tours. Alle DM-finaler. 
 
Breddebillard:  
Alle rækker der ikke er dækket ind under elitebillard 
 
------------ 
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Spilledragt til alle officielle turneringer under DDBU:  
 
Elitebillard 

 
Klubemblem: Skal være syet på, syet ind eller strøget på overdelen. Et klubemblem må ikke 
sættes fast med sikkerhedsnål, clips eller lignende, så dette sidder løst.  
Sponsorlogoer: Må stryges eller syes på. Begge dele godkendes. 
Overdel: Der spilles i klubbens officielle overdel. Spilles i skjorte, skal denne være nede i 
bukserne under hele kampen. Spilles i polo tillades, at denne kan hænge løst, hvis spilleren 
ønsker dette. Er klubbens officielle overdel inklusiv vest, skal denne bæres.  
Beklædning under livet: Der skal spilles i lange sorte bukser/sort nederdel. Der må spilles i sorte 
habitbukser, sorte chinos, sorte lærredsbukser eller sorte cowboybukser. Sorte joggingbukser 
tillades ikke. Beklædningen skal være ensfarvet sort.   
Bælte: Hvis der spilles med bælte, skal dette være samme farve som skoene. Farven på spændet 
vurderes ikke.  
Fodtøj: Der skal spilles i ensfarvede sorte eller mørkebrune sko. Hele skoen skal være sort eller 
mørkebrun.    
Konkret betyder det, at sål og stof/læder skal være samme farve. 
Der må spilles i ”jakkesætssko”, sneakers/kondisko eller andre sorte/mørkebrune ensfarvede 
sko, som ikke er sutsko, sandaler eller træsko.  
Strømper: Der spilles i sorte strømper der dækker anklen. Kvinder/piger der spiller i nederdel, 
kan iklæde sig strømpebukser i sort/hudfarve og behøver ikke bære ankelstrømper.   
Hovedbeklædning: Der må ikke spilles med hat, hue, kasket eller anden hovedbeklædning.   
  
Særtilfælde: Der kan opstå situationer, hvor en spiller har brug for dispensation ved fx en skade 
eller et opstået problem.  
I dette tilfælde skal turneringslederen eller arrangøren informeres, hvorefter beslutningen om 
dispensation tages.  
En lægeattest, hvis muligt, vil give automatisk dispensation. 
  
Det forventes, at spilledragten er intakt uden revner, huller eller plette samt er rent og nystrøget 
 
DDBU ønsker at præsentere billardsporten som stilfuld og elegant 
 
Repressalier: En spiller som ikke overholder dresscoden 100% er AUTOMATISK diskvalificeret 
og får ikke starttilladelse  
 
Breddebillard: 
  
Klubemblem: Skal være synligt på overdelen   
Overdel: Der spilles i klubskjorte eller polo  
 
Repressalier: Ingen – men DDBU opfordrer til at overholde reglen 
 

Vedtaget 
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Forslag fra Vordingborg BC 

 

Penge/Præmie turneringer, skal være aktuel snit ! 

 Navnlig nu, hvor pengene bliver overført til næste sæson, 

 pga. turneringen ikke blev afviklet.  

Begrundelse :     

 Der kommer nye spillere til, og en spiller med 3 - 4 i snit,  

 kan hurtigt komme op på 10 - 12 i snit, og så kan alle regne ud 

 hvem der vinder denne turnering, og de som har spyttet 

 godt i kassen, får sig en lang næse.  

Udregning for OB og Senior cup. Sæson 19/20 og 20/21 

 Sæson 19/20 OB og Senior cupper, i alt 12 cupper. 

 796 deltagere á 50,- kr. til DDBU  39.800,- kr. 

      

 Sæson 20/21 OB og Senior cupper, i alt 4 cupper. 

 224 deltagere á 50,- kr. til DDBU 11.200,- kr. 

      

    I alt  51.000,- kr. 

      

 Dette er indbetaling for 16 afviklede cupper, i Øst. 

 Der er ikke udbetalt én krone. Men, så kan den nye spiller 

 komme, som jeg skrev ovenfor, og løbe med første præmien. 

Forslags turneringer, til aktuel snit :   

 Tenax Double    

 Søgaard cup, kegler  Søgaard cup, 3 Bande 

 Old Boys cup  Senior cup 

 Ungdoms cup  Ladies cup 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De røde er nye forslag til aktuel snit. 
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TU-svar       

1) Pengeturneringerne Tenax og Søgaard er KUN for spillere der har spillet DDBU 

turneringer i tidligere sæson(er) 

2) Aktuel snit i Tenax og Søgaard vil betyde at i Tenax (kører udenfor tu-programmet) 

skal vi manuel sidder og regne aktuel snit ud for hver runde.  

I Søgaard-cup vil det betyde at der skal en ny programmering til.  

Alt i alt spild, da der ikke kan deltage spillere der ikke har spillet før, og hvis der 

skulle spilles efter aktuel snit i hver runde, vil der være mange spillere der spiller 

deres snit ned i f.eks. holdturneringen. 

3) Præmie i cupperne er pr. d.d. 11.400 kr. og finalebeløb 10.200 kr. i alt 21.600 kr. 

 

TU-udvalget er enige om at afvise forslaget 

 

 

 

§12 Stk. 10 

Afbud - Udeblivelse 

  

I det følgende defineres rejseudgifter som kr. pr. kørt kilometer – den til enhver tids gældende 

takst fastsat af staten + udgifter til bro/færge. 

Hvis et hold på hjemmebane ikke møder op på spilledagen, skal klubben afholde det tilrejsende 

holds rejseudgifter. 

I tilfælde af et holds afbud til returkampen, skal klubben afholde det tilrejsendes hold 

rejseudgifter. 

I tilfælde af et holds udeblivelse, skal klubben afholde modstanderens rejseudgifter i den første   

kamp. 

Såfremt et hold melder afbud til en udekamp i første halvdel af turneringen, skal holdet have 

udekamp igen i anden halvdel af turneringen. 

For Elitedivisionen gælder det at klubben vil blive idømt en bøde pr. kamp. 

 

Vedtaget at ovennævnte regel er suspenderet i indeværende sæson 

 

 

 

 

 

Hanne Rasmussen 

referent 


