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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 15. JULI 2021 (TLF. MØDE)  

 

Deltagere: 

Jan Mortensen – TU-leder (JM) 

Sv. Aage Hansen (SVH)  

Peter Lund (PL)  

 

Hanne Rasmussen (HR) 

 

Indlæggene fra klubberne er ikke redigeret af DDBU 

 
Vedr. Nedenstående forslag fra sidste møde har vi modtaget et ændringsforslag. 

 

 

Forslag fra Albertslund Billard Club 

Forslag 1 

På baggrund af slutspillet for 3 Bande Elite her i weekenden og efter at have taget en snak med de 

involverede hold som bakkede op omkring mine tanker , vil Albertslund Billard Club gerne 

komme med et forslag til ændring af den måde som slutspillet bliver afviklet på. 

Forslag gældende for kommende sæson : Der skal ligesom i Elite kegler , spilles alle mod alle , 

dog skal der ikke overføres point fra grundspillet ,så alle hold starter med 0 point , dette er for at 

bevare mulighed for spænding , så man ikke nødvendigvis står med en mulighed for at sidste 

runde er resultatmæssigt overflødig. Vinderen af slutspillet skal have den sikre plads der er til 

rådighed for DDBU til Europacuppen. ( Vinderen af grundspillet skal havde den plads som 

DDBU måske får til rådighed og denne går til nr 2 til slutspillet hvis det er samme vinder som 

grundspillet ) 

De første runder skal ligesom i kegler afvikles om fredagen og resterende runder skal afsluttes 

lørdag hvor der derefter bliver afviklet banket. 

Baggrunden for forslaget er , at der er i weekenden var opbakning til at man gerne vil spille på 

anden måde end den knockout måde som der bliver spillet i dag , alle nyder at spille slutspil og 

har intet problem med at spille alle mod alle og syntes tværtimod at muligheden for at komme 

langvejs fra og risikere at spille én kamp er uambitiøst. 

Håber på positiv modtagelse af forslaget og jeg står gerne til rådighed for uddybelse af forslaget. 
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Forslag 2 

På baggrund af den netop afsluttede sæson for Elitedivisionen i 3 Bande carambole og med 

opbakning fra flere klubber , vil jeg på vegne af Albertslund Billard Club komme med et forslag 

til Ændring af reglementet angående holdopstilling til slutspillet. 

Forslag : Gældende regler omkring at holdsnittet for et hold til slutspillet ikke må være højere end 

det højeste holdsnit der har været i grundspillet bibeholdes , men dette gælder kun for at danske 

spillere. Ved brug af udenlandske spillere er forslaget at der som minimum skal spilles 4 kampe 

eller 2 runder i grundspillet , det må ikke kunne lade sig gøre at sætte udenlandske spillere på 

holdet i sidste runde som der skete i denne sæson , og så bruge dem til slutspillet.. 

Håber på positiv modtagelse af forslaget og står gerne til rådighed for uddybning af forslaget. 

 

Begge forslag vedtaget, dog bibeholdes reglen om at få point med over til DM finalen og oprykningsspil. 

Derudover gælder reglen for udenlandske og danske spillere, at de skal have spillet 4 kampe i 

grundspillet, med mindre reserven har mindre i gennemsnit end den spiller som afløses. 

Gælder for 3-bande carambole elitedivision. 

 

Efter henvendelse fra elitediv. klubberne ændres ovennævnte vedtagelse til: 

Der tages ikke point med over til DM finalen i 3-bande carambole 

Derudover gælder reglen for udenlandske og danske spillere, at de skal have spillet 4 kampe i 

grundspillet, med mindre reserven har mindre i gennemsnit end den spiller som afløses. 

Gælder for 3-bande carambole 

 

Overgangsordning for deltagelse i Europacup for hold: 

Vinderen af DM 2022 får pladsen som nr. 1, desuden får Varde BK som vinder af DM 2021 plads nr. 2 

Hvis Varde vinder i 2022 vil det være nr. 2 der får plads nr. 2 

 

***** 

SPILLEREGLER 

 

§ 4         PAUSE 

1            En pause på 5 minutter skal bevilges første gang en af spillerne totalt opnår       

 halvdelen eller mere end halvdelen af sin egen distance efter en endt serie. 

2.    Pausen kan ikke tillades midt i en serie.  

3.    En spiller skal blive siddende på anvist plads i hele kampen når vedkommende ikke er 

ved bordet. Dog kan et kort toiletbesøg bevilges. 

 

 

 

 

Referent 

 

Hanne Rasmussen 


