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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 fremsendt af DDBU´s bestyrelse 

 

§ 7   PÅVIRKNING OG DOPING  

 

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 15 minutter før kampstart, og kan 

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

en af DDBU udpeget turneringsleder. Såfremt 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. 
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 Så får turneringslederen også ret til at foretage den måling, men kun med et godkendt meter. 

Ved overtrædelse af ovennævnte regel om indtagelse af alkohol idømmes spilleren følgende 

(gælder kun for elitespillere): 

Første overtrædelse: 2 spilledages karantæne 

Anden overtrædelse: 3 måneders karantæne 

Tredje overtrædelse: 1 års karantæne  

 

Vedtaget – og gældende fra indeværende sæson. 

 

 

§ 8 stk. 24 (nyt styk) 

 

Definition af hvem der er elitespiller og hvem der er breddespiller. 

 

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. 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 

 

Gældende fra indeværende sæson 

 

 

Forespørgsel fra BC Holbæk 

 

Jeg har fået en forespørgsel fra en spiller. 

Må man under unionskampe have høretelefoner på for bedre koncentration? 

 

Et enigt turneringsudvalg sagde nej til ovennævnte forespørgsel 

 

 

 

Yderligere punkter til tu-udvalget er henlagt til et senere fysisk møde 

 

 

 

 

Referent 

 

Hanne Rasmussen 


