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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 18. MARTS 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 

 
 

 

MØDETS ENESTE PUNKT: AFVIKLING AF HOLDKAMPENE VED GENÅBNING 

 

Alle puljer fastlåses og der oprettet 2 nye puljer for hver pulje, en slutspilspulje og en 

placeringspulje. 

 

PLAN A – hvis der åbnes op den 6. april 2021 

 

Slutspil 1: bestående af de 4 bedst placerede fra de nuværende puljer  

Placeringspuljer: bestående af holdene fra nr. 5 og nedefter 

Der spilles alle mod alle én gang på 3 forskellige spilledatoer 

Alle puljevinder plus x antal 2ere går videre til regions K.O. kampe  

 

DXL er kontaktet for at få de eksisterende puljer fastlåst, d.v.s. det vil ikke være muligt at logge 

ind på disse puljer. 

Der vil så blive oprettet nye puljer i samtlige divisioner og puljer på følgende måde. - Nye puljer i 

forlængelse af de nuværende (de nuværende bliver lukket, men vil stadig kunne ses på 

holdoversigten)  

 

Eksempel – 3. division vest: 

Pulje 1 – 4 er de nuværende der bliver lukket 

Pulje 5 – 8 vil være slutspil 1 (hold nr. 1 til 4) 

Pulje 9 – 12 vil være placeringspuljer (hold nr. 5 – og nedefter) 

 

Der afvikles ikke placeringsspil i de puljer hvor der kun er 5 hold 
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PLAN B – hvis der åbnes op den 6. maj 2021 

 

Slutspilspuljer og placeringspuljer afvikles med 4 hold på én dag – der spilles alle mod alle (iflg. 

kampene i de respektive puljer, - nr. 1 plus x antal 2erer går videre til regions K.O. 

 

 

PLAN C – hvis der åbnes op den 21. maj 2021 

 

Afvikles som plan B bortset fra at der spilles en runde hver uge. 

 

Kravet for at deltage er at ALLE skal fremvise et coronapas eller en negativ coronatest 

 

 

  ************* 

 

 

ØVRIGE: 

 

Derudover blev det besluttet at pengeturneringerne (Tenax-double, Søgaard-cup kegler og 3-

bande), vil blive aflyst såfremt der ikke åbnes op den 6. april 2021, og det indbetalte 

tilmeldingsgebyr returneres. Det indbetalte beløb fra sæson 2019-20 overføres til sæson 2021-22 

en beslutning der er truffet i samråd med DDBU´s forretningsudvalg. 

 

Alle de individuelle klasser ændres til maj 2021 og landsfinalerne droppes. 

 

ABC-tour: 3. afdeling den 10. april aflyses 

 

DM 3-bande hold og indiv. ændres til følgende datoer: 

DM indiv. – den 28.-29.-30. maj 2021 

DM hold – den 05.-06. juni 2021 

 

Indbydelse til næste sæson´s turneringer bliver udsendt ca. 15. juni 2021 

Årskørsel den 5. juli 2021 

Sidste frist for tilmelding til holdturneringen er 15. juli 2021 

VIGTIGT: - Klubberne opfordres til at være godt forberedt, da tilmeldingsfristen fra årskørsel til 

sidste frist for tilmelding vil være ultrakort. 

Individuel tilmelding den 15. august 2021 som tidligere 

 

Cupper: - bliver der åbnet op for forsamlingsforbuddet på mere en 10 personer kører vi cupperne 

færdige i reduceret format, kniber det med plads droppes semifinalen i OB og seniorcup, det vil så 

kun være de 16 bedstplacerede på ranglisten der går til regionsfinalen, og i ladiescup vil LF blive 

droppet. 

 

På trods af Corona situationen og forlængelse af sæsonen, vil vi gøre alt for at gennemføre alle 

hold og indiv. turneringer, så alle kan få nogle kampe.   

 

 

 

Hanne Rasmussen 

referent 


