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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 09. MARTS 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 

 
Forslag fra Bristol 

 

Indledning og lidt forhistorie:  

Mit forslag udspringer af kærlighed til disciplinen Fri-carambole og lysten til at spille denne 

disciplin. 

I indeværende sæson har der i region Vest været tilmeldt 5 spillere i M-rækken. Blev afviklet med 

en 3-mands pulje og 2 oversiddere. 

Da der skulle spilles unionsfinale meldte de 2 oversiddere afbud. Derfor ingen unionsfinale og 2 

mand videre uden kamp til landsfinalen. 

I Øst var der kun 2 tilmeldte spillere, som uden kamp er videre til landsfinalen. 5 årlige kampe for 

2 Vest-spillere og 3 kampe for 2 Øst-spillere.....ikke meget på en hel sæson. 

Hertil kommer, at de individuelle kampe starter i okt/nov og er færdigspillet i dec/ slut januar- 

hvis man altså går hele vejen ! 

Der burde derfor være mulighed for at afvikle flere kampe i Fri-carambole og over en længere 

periode- hen over foråret.... 

Det er min fornemmelse, at interessen for Fri Car. for M og A spillere, er aftagende. Det håber jeg 

at mit forslag kan afhjælpe. 

 

Vi oplever i disse år mange nye tiltag inden for carambole- verdenen, mest i 3-bande, hvor 

sætspillet er genindført i visse turneringer. 

Der spilles med tidsbegrænsninger. Der spilles 2-mandshold med Scotch-double hvor to mand 

skiftes til at fortsætte spillet på medspillerens oplæg. Der er turneringer hvor 3 spillere kæmper 

mod hinanden samtidig, og hvor der trækkes point fra modstanderne når den tredie spiller scorer. 

Ligeledes giver forbander 2 point. osv. 
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Også i de klassiske discipliner er der nye tiltag. Feks. Cadre 47/2, hvor modstanderne spiller 

samtidig på hver sit bord i et parti af 1 times varighed. Når en spiller brænder en bal, får denne 1 

og 1/2 minut som straf , på stolen. I denne turneringform, er det ikke altid spilleren med det 

højeste gennemsnit, der vinder partiet. 

Mange af disse nye tiltag er sikkert opstået af hensyn til publikum, men må jo også være et udtryk 

for at spillerne går ind for nytænkning og har lyst til at prøve kræfter med nye tiltag. 

 

Og nu til selve forslaget. 

Forsøgsturnering i Fri-carambole med alternative spilleregler: 

1. M og A spillere inddeles i puljer a 3-4 spillere og spiller alle mod alle til klassedistancer ( 130/ 

100 ). Ved godt at klubbernes bordkapasitet kan være en udfordring. 

2. Når en spiller går til bordet, kan der frit vælges mellem Hvid og Gul stødbal. Serien skal dog 

færdiggøres med den valgte bal og der må ikke skiftes stødbal i den pågældende serie. 

3. Hver spiller får inden start et gult og et hvidt katon/papir (eller en gul og en hvid cirkel ) som et 

udtryk for farverne på stødballerne. 

Inden serien påbegyndes, afleverer spilleren det valgte farvede karton til dommer/listefører og 

skal over for modspilleren annoncere hvilken farve spillebal der vælges. Det farvede karton 

anbringes synligt under serien. Når serien er slut, tager spilleren igen sit karton med på plads.  

4. (Kan evt. Tilføjes.) Reglen om tvunget udlæg ved presbal ændres. Det er tilladt at spille 

forbande eller frigørelses masse'. 

Der kan dog altid vælges udlæg. 

 

Jeg forestiller mig og håber at ovennævnte alternative turneringsform, kan være et supplement til 

den nuværende individuelle turnering og vil give M og A spillere mulighed for flere kampe og for 

mere socialt samvær(d) . Måske i lighed med 3- bd Tours ! 

De gennemsnit, der opnåes i denne alternative disciplin, kan naturligvis ikke sammenblandes med 

snit opnået i almindelig fri carambole og må derfor registreres selvstændigt. Om 

turneringsudvalget vælger at benævne disciplinen: Alternativ Forsøgsturnering i Fri- Carambole, 

eller vælger en anden benævnelse, er ikke afgørende. 

Det er mit ønske og opfattelse at ovennævnte turneringsform vil give spillerne højere gennemsnit 

og øge forståelsen af Fri Car. og derfor øge chancerne for fastholdelse af spillere i Fri Car. 

 

Kan man forestille sig at give denne turnering et par år, og se om interessen er tilstede ? 

 

Jeg har talt med ca 10 spillere og alle har givet positive tilbagemeldinger. 

Ideen skal naturligvis sælges, jeg vil gerne være med til at formulere indbydelsen til denne 

turnering for den kommende sæson. 

Jeg håber at Turneringsudvalget vil se med velvilje på ovennnævnte forslag og har mod på at 

afprøve nyt tiltag.  

Jeg står naturligvis gerne til rådighed med yderligere uddybning, såfremt det ønskes. 
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Forslaget afvist, grundet at DDBU ikke ønsker at  lave turnering i Excel. Vores intentioner er 

at turneringsafvikling skal foregå via vores tu-program, så hvis Bristol ønsker at afprøve 

ovennævnte turnering, må klubberne selv gøre det. – DDBU udsender gerne invitation til 

samtlige klubber 

 

 

 

§ 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. 

Elitespiller: En elitespiller der skal spille kamp, må ikke nyde spiritus fra spilleren 

ankommer til den klub, hvor spilleren skal spille og til spilleren har spillet sin sidste kamp 

på dagen. Spilleren må heller ikke have en promille på mere end 0,5 ved ankomsten til den 

klub hvor der skal spilles 

Breddespiller: En breddespiller må gerne nyde alkohol før efter og imellem kampene, men 

ikke medens man spiller, og promillen må ikke på noget tidspunkt overstige 0,5 

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

(gælder kun elitespillere: 

Første overtrædelse: 2 spilledages karantæne 

Anden overtrædelse: 3 måneders karantæne 

Tredje overtrædelse: 1 års karantæne  

 

Vedtaget 
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§14 Påklædning 

 

Breddebillard: 

  

Klubemblem: SKAL være synligt på overdelen   

Overdel: Der spilles i klubskjorte eller polo (alle spillere på ét hold skal være klædt i ens 

skjorte/polo) 

Repressalier: Ingen – men DDBU opfordrer spillerne til at overholde reglen. 

 

Vedtaget 

 

 

Forslag fra Ikast BK 

Dommer: med det Dommer krav der er, det har vi ingen mulighed for at honorere. Med alle de 

regions stævner vi har kan vi ikke stille dommere hver gang. Så det forslår jeg at man kigger på 

og evt. lader klubber der kan stille dommere få hjemmebane fordel eller man sletter kravet. 

Forslaget afvist, vi kan ikke ved hver udskrivelse af tu-planer undersøge, hvilke klubber der 

kan stille med dommer. – Og i 3-mands puljer skal der ikke være dommer 

 

 

Forslag fra Ølstykke BK 

Forslag til ændringer af distancer i 3 Bande Carambole. 

Nuværende distancer : 

Elite  snit 0,900 og opefter distance  50 svarer til snit 0,900 = ca. 55,5 gange årssnit 

M række snit op til 0,899  distance 40 svarer til snit 0,899 = 44,5 gange årssnit 

A række snit op til 0,649  distance 35 svarer til snit 0,649 = 54 gange årssnit 

B række snit op til 0,449 distance 25 svarer til snit 0,449 = 55,5 gange årssnit 

C række snit op til 0,249 distance 20 svarer til snit 0,249 = 80 gange årssnit. 

Hvilket er alt for lang en distance hvis man vil have flere til at spille 3 Bande Carambole. 

Foreslår derfor følgende distancer: 

Elite snit 0,900 og opefter  distance internationalt 40 ,  

Og derfor ændres alle rækker . 

Elite : distance 40 

M række : distance 32 

A række : distance 28 

B række : distance 20 

C række : distance 12, hvis gamle distancer bevares for Elite,M,A og B række ændres 

C rækken til max distance 14 i stedet for distancen på 20. 

For divisionerne ændres følgende Elite div: 50-50-42-42  til 40-40-32-32 

1 division 40-40-32-32  ændres til 32-32-24-24 

2 Division 30-30-24-24 ændres til 24-24-16-16 

Da 3 division ikke eksisterer stilles forslag om handicap turnering for 4 mandshold søndag. 

Så skal distancen være årssnit gange 60 uden tillæg. 

Dette tror og håber jeg på vil få flere til at spille 3 Bande Carambole. 
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Forslaget afvist, - de distanceregler vi har nu skal bibeholdes, vi kan ikke ændre alle 

distancerne for samtlige klasser og divisioner pga et ønske fra én klub 

 

§ 12 Stk. 9 

Før sæsonstart udarbejder DDBU en oversigt over holdene i divisionerne 

Hvis et hold trækkes, skal det være klubbens lavest rangerende divisionshold. (excel 3. div.) 

Trækkes et hold inden 15. juni trækkes holdet helt ud af divisionerne, og der fyldes derefter op  

nedefra. 

Trækkes et hold efter den 15. juni sættes det på bundlinjen og er automatisk nedrykker 

 

Vedtaget – teksten 3. div. fjernes 

 

 

NYT STK. § 3 stk 3  

Hvis en spiller får karantæne af UMB, gælder karantænen for alle turneringer under UMB, 

CEB og DDBU. Der er ingen appelmuligheder 

 

 

Kopi af referat fra den 21. sept. 2018 

 

Flytning af DM finaler 

Flytning af DMer må ikke ske, - heller ikke hvis spillerne enes herom. Sidste sæson opstod der et 

problem da en spiller ikke havde tilmeldt sig pga arbejde. - Vi gav så lov til at flytte DM i Fri 

Carambole til en anden dato. En dato hvor den pågældende spiller ikke skulle arbejde, og dermed 

havde mulighed for at deltage. 

Ændring af spilledatoer for DM vil kun kunne ske, hvis der sker ændringer i 

spillekalenderen fra CEB ogUMB. 

 

OVENNÆNVTE REGEL SKAL DER STRAMMES OP PÅ  - INGEN DMér MÅ FLYTTES 

 

 

 

 

Regionsmesterskab – Fri carambole eliterækken 

 

Seniorer 

Elite - 

DM 7,00 - opefter 300 p.  
Finalestævne   300 p. max 20 indgange  
 

 

Senior RF  Elite 700 - opefter 

 

150 p 

 

  

 M 3,00 – 6,99 130 p.  
 

Vedtaget 
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DM Kvinder – keglebillard  

 

DM finalen består fremover af 4 spillere, og snitgrænsen for deltagelse ændres til min. 9:00 

og der indsættes en semifinale på datoplanen 

 

Vedtaget 

 

 

 

§ 12 Stk. 3 

I elitedivisionen keglebillard er det tilladt at 2 hold fra samme klub deltager. Dog er det  

muligt at framelde hold 2 inden 15. juni i den sæson som muliggør oprykningen  

uden økonomiske konsekvenser  

Vedtaget 

 

 

§12 stk. 19 M 

Op/Nedrykningsspil 

Nr. 8 i elitedivisionen 3-bande carambole rykker automatisk ned i 1. div, nr. 7 og de 2 vindere fra 

1. division spiller op/nedrykningskampe, nr. 7 i elitedivisionen får tildelt hjemmebane  

Afviklingsform som indledende runde 

 

Nr. 9, 10, 11, og 12 i elitedivisionen keglebillard spiller nedrykningskamp om plads nr. 9 og 10 i 

elitedivisionen og holdene får overført hhv.1,5/1/0,5/0 point fra grundspillet til nedrykningsspillet.  

Der spilles alle mod alle – alle 4 spillere på et hold spiller samtidig. 

 

Slutspil afvikles i Elitedivisionerne i, Keglebillard, 3-Bande Carambole,  

Vinderen af slutspillet er DANSK MESTER.   

 

Hvis et hold i elitediv. rykker ned kan vinderen fra 1. div. i samme klub ikke rykke op i  

samme sæson 

 

Vedtaget 

 

 

 

Tenax-double 

Ændring i tilmeldings betingelserne: 

Deltagere: 

Spillere der har et registreret snit fra tidligere sæson (max 5 år gammel) og er fyldt 15 år før 1. 

sept. 2021 kan deltage. 

 

Vedtaget – grundet at flere spillere er tilmeldt med snit der er mere end 10 år gammel 
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§12 stk. 19 K 

Oprykningsregler for 1. div. – Bedste oprykningsberettigede hold hhv. øst/vest (nr. 1 eller 2) 

rykker op. Hvis ikke der kan findes et oprykningsberettiget hold mellem nr. 1 eller 2 i  

1. div.forbliver nr. 11 evt. nr. 12 i elitedivision, og hvis ingen af de to oprykkere ønsker at blive i  

elitedivisionen får bedst placerede hold i de to 1. divisioner tilbuddet. 

Oprykningsregler for 2. og 3. div.  

Alle 1’ere rykker automatisk op og der er oprykningspligt. 

Hvis ikke der kan findes et oprykningsberettiget hold mellem 2erne i 2. og 3. div. forbliver nr. 7  

oppe. 

Puljevinderne i serie 1 rykker op i 3. division – SKAL FJERNES 

Bornholm har opryknings ret, og ikke pligt fra regionsserien nr.1. skal spørges. 

Nedrykningsregler for 1., 2. div.  

Alle 7’ere og 8’ere rykker automatisk ned, 

 

Vedtaget 

 

 

§ 10 Stk. 2 

Totalseedning fra og med kl. A og opefter 

Øvrige rækker – totalseedning fra og med 4. runde (Gælder også Søgaard-cup) 

Gælder ikke handicap turneringer 

Oversiddere er bedre seedet end spillere fra kvalifikationsrunden 

 

Vedtaget 

 

 

Forslag fra Nexø/Bornholm 

 

Vi på Bornholm vil gerne stille et forslag til ændring af distancen i Skomager turnering. 

Nuværende distance 70, hæves til 100 point. 

Begrundelse: Kampens længde vil øges til ca.2-3 timer. 

Indtil videre afvist grundet, at det er en helt ny turnering der kun har kørt i én sæson, - TU-

udvalget besluttede at vi efter næste sæson vil tage forslaget op til en ny vurdering. 

 

Bordkapacitet i klubberne 

Efter at vi har fået så mange nye klubber med andre bordstørrelser end helmatch kegleborde, har 

vi ændret registreringsmulighederne af klubinformationer på Billardresultater.dk, så det er 

muligt at registrerer alle størrelser på kegleborde  

 

 

 

Referent 

Hanne Rasmussen 


