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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 19. NOV. 2021 I ODENSE  

 

Deltagere: 

Jan Mortensen – TU-leder (JM) 

Sv. Aage Hansen (SVH)  

Peter Lund (PL)  

 

Hanne Rasmussen (HR) 

 

Indlæggene fra klubberne er ikke redigeret af DDBU 

 
Fremtidige DMer (excl klassiske discipliner)  

Nedenstående beslutninger er til orientering fra DDBU´s bestyrelse. 

 

Uanset hvad, så lover vi ikke flere DM´er væk til enkeltklubber men følger denne strategi som er 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af visionsplanen: DDBU mod nye tider - 2025: 

Vi samler DM´erne i grupper og får dem lagt ud i indkøbscentre eller lignende - eller deltager i 

DIF´s DM uge hvert år i uge 25. Alt dette som led i visionsplanens mål om at gøre billard til 

folkesport via større bevågenhed og intensiv eksponering ude i landet, hvor folk færdes.  

Det vil konkret sige, at målet er, at en eller flere klubber i et område slår sig sammen om en 

gruppe DM´er: 

Gruppe 1: Keglebillard herrer individuelt (og senere hold), damer, ungdom + Skomar individuelt 

og 4-mandshold (de kan også deles i 2 separate grupper 1a og 1b) 

Gruppe 2: 5-Kegler - 3-Bande - Biathlon - herrer, damer og ungdom individuelt (og senere hold) 

Gruppe 3. Pool - 8+9 Ball herrer og damer (måske også straigt og 10-Ball senere) 

Disse 3 grupperinger er omfattet af Søgaard sponsoraftalen - Gruppe 4 Snooker er ikke, men kan 

aftales separat.  

Gruppe 4: Snooker - begge DM´er  

De resterende DM´er - klassiske discipliner - afholdes som nu.  

Det er naturligvis en overordnet målsætning - det kan sagtens være, at vi af praktiske årsager er 

nødt til at fravige strategien specielt i indføringsfasen over de næste 2-3 år.  

 

 

 

 

mailto:ddbu@ddbu.dk


 

3 
 

 

Bøder for usportslig optræden af en spiller: 

Der har været et par uheldige episoder hvor spillere har opført sig usportslig, og dermed fået en 

bøde. 

Som det er nu tilgår bøden den klub spilleren tilhører. – I den ene klub har spilleren så valgt at 

”forsvinde” uden af betale kontingent eller udmelde sig af klubben, d.v.s. at klubben hænger på en 

bøde i dette tilfælde på 1.500 kr. 

Spilleren er dog indtil ovenstående er bragt i orden spærret. 

 

DDBU´s turneringsudvalg har besluttet at fremtidige bøder for usportslig optræden tilgår 

spilleren selv 

 

 

 

Distance på ½ og ¾ match borde 

Hvis denne turnering skal fortsætte skal der programmeres om, da distancen automatisk sættes 

efter deres snit, og da den bliver reduceret på mindre borde, skal distancen også reduceres, det er 

ikke sket i denne sæson, en fejl fra vores side og ikke en IT fejl 

KUN en klub/hold spiller på ½ match bord 

 

Tages op når vi har overblik over om der er nogle hold der bliver tilmeldt i kommende sæson 

 

 

 

 

Forslag fra DDBU´s ungdomsudvalg 

 

På vegne af ungdomsudvalget vil vi gerne søge TU. om ændring af måden der seedes på. 

 

Som det er pt. seedes 1-4 fra DM året inden og derefter inddeles resten via lodtrækning. 

 

Vores forslag er at der total seedes af alle placeringer fra DM året inden. 

Årsagen til ændringen er at der vil være en risiko for følgende. 

hvis man forsætter med lodtrækning, kan man enden med nogen puljer som evt. vil se sådan her 

ud. 

 

Pulje 1:  DM1. + 2 spillere som aldrig har spillet 5-kegle før og måske står med 5 i snit i kegler 

Pulje 2: DM2 + DM3 + DM5 ( via lodtrækning ) 

 

Hvis overstående skulle komme i spil, vil det give en "gratis" bronze medalje til en som måske 

aldrig har spillet før, 

om man vil ikke få de bedste spillere videre da de slår hinanden ud i puljen 

 

Forslaget er vedtaget, der vil fremover være seedning til DM 5-kegler for juniorer  
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Modtaget spørgsmål  

Jeg er lidt forundret over man skal være logget på hjemmesiden, hvis man skal finde et 

telefonnummer, og alligevel, så står der telefonnumre på bl.a. Tenax PDF som er rundsendt og er 

direkte tilgængelig på hjemmesiden. Hvad er så formålet at det er skjult under klubberne - indtil 

der er logget på? 

 

I Tenax-Double er det spillerne/holdet/klubben selv der udfylder tilmeldingsskemaet, og derfor 

op til dem om de vil oplyse telefon nummeret, DDBU´s tu-udvalg går dermed udfra den/de 

spillere der er nævnt med tlf. nr. har accepteret at deres nummer synliggøres. 

Skulle det generelt være et problem kan vi sagtens skjule kolonnen, og spillerne skal så selv 

finde frem til modstandernes telefon nummer. 

 

 

Afvikling af  3-bande 2-mands hold i region øst 

 

P.t. er der 4 puljer hvoraf de 2 puljer der spilles fredag kun består af hhv 5 og 6 hold,- viser det sig 

at der ikke bliver tilmeldt flere hold til fredag kan vi blive nødsaget til at ændre det således, at alle 

puljerne spilles tirsdag, jo færre hold som mere besværlig er det at lave puljer med tålelige kørsels 

afstand  

 

Tages op når tilmeldingsfristen til sæson 2022-23 for hold er lukket. – Skulle det blive ændret 

vil de tilmeldte fredags hold blive kontaktet direkte. 

 

 

Oldboys og seniorcupper i region øst 

 

Vi har modtaget en klage fra Vordingborg BC omkring placering af puljerne i klubberne, de 

mener at nogle klubber bliver forfordelt, - men det er ikke korrekt 

 

Placering af cupper indtil dato: 

OB Cupper: 

Holbæk, Skælskør, Sakskøbing, Gersagerparken, Hundested, Svinninge, Haslev, Næstved 

 

Seniorcupper: 

Vordingborg, Korsør, Ølstykke, Grandtoften, Sorana, Holmegaard, Hvalsø, Korsør,  

Kun Korsør er genganger 

 

Peter Lund har talt med Sakskøbing, og de har intet imod at skulle køre for at deltage i nogle 

cupper. 

 

Citat. I tidernes morgen da LFBU og SJBU blev slået sammen, var aftalen at dele sol og vind lige, 

men det er ingenlunde tilfældet. 

Som det kan ses på fordeling af cupper, så er det ikke korrekt 

 

Ingen spiller ved på forhånd hvor puljerne bliver lagt, så det kan ikke være derfor at der i cup 2 

ikke er spillere med fra Lolland-Falster. 
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Der bliver også klantret for at mand og kone sendes 2 forskellige steder hen, - men når disse 2 

ikke har samme efternavn, kan vi absolut ikke vide om de er mand/kone/kæreste, og det er ikke 

noget vi bruger tid på at undersøge. 

 

Peter Lund har talt med både Vordingborg og Sakskøbing og sagen er henved afsluttet 

Vi har også for nylig udsendt denne mail til region øst klubberne, som vi har modtaget flere 

positive svar på. 

 

”Flere klubber har et pænt stort antal deltagere med i senior og OB cupperne (dejligt)  

For at klubkammeraterne ikke skal være i samme puljer, vil vi fremover placerer dem i flere 

puljer (flere klubber) så selv om der er puljer i klubben må nogle fra egen klub  påregne at 

skulle på en lille køretur til en anden arrangørklub. ” 

 

 

 

Referent 

 

Hanne Rasmussen 


