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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 03. MAJ 2022  

 

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 DDBU´s ungdomsudvalg 

 

Aldersgrænsen for ungdomsturneringer ændres fra 19 år til 21 år 

 

 

§ 11   ALDERSGRÆNSE FOR UNGDOM-, JUNIOR, PIGER OG OLDBOYSSPILLERE 

 

Stk. 1 

For at deltage i en juniorturnering, må spilleren ikke være fyldt 21 år den 1. sept.  

i den pågældende sæson. 

 

 

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) 

Det forventes, at spilledragten er intakt uden revner, huller eller pletter samt er ren og 

nystrøget 

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

 

Vedtaget 

 

§ 10 Stk. 2 

Totalseedning fra og med kl. A og opefter 

Øvrige rækker – totalseedning fra og med 3. runde  

Gælder ikke handicap turneringer 

Oversiddere er bedre seedet end spillere fra kvalifikationsrunden 

På sidste TU-møde ændrede vi totalseedning til, fra og med 4. runde, hvad der på 

dialogmøderne blev anket over, så det blev besluttet at vi går tilbage til 3. runde 

 

 

Forslag fra Gladsaxe 
Kegler: 
Der spilles bedst af 3 / 5 sæt 
Handicapdistance? årssnit x 30 +30 (oprundes til 3 delelig) 
Klassedistance? Deles i 3 eller 5 sæt. Oprundes til deling 3 / 5 sæt. 
Der spilles om udlæg, den der vinder udlægget starter. Derefter Skiftevis taber/vinder. 
Vi har prøvet det i Gladsaxe, jeg syntes det var godt, fordi man er nødt til at være oppe på dupperne hvis 
du ikke vil tabe. 
Måske mere tilskuere venligt 
Sjover for spillerne. 

Forslaget blev afvist, idet vi har besluttet at genoptage par-hold turneringer som også spilles i 

sæt. 

 

 

Forslag fra Nakskov Billard Klub 

Old-Boy`s  turneringer IKKE startes før i september  

Begrundelse: Det er ulideligt varmt i august og spille + vi er færdige med turneringen i marts - 

ved godt der er regionsfinaler o.s.v.  - så kunne vi spille hele marts og april??.  

Oldboys spiller i forvejen hele marts og april og halvdelen af maj måned, og i flere tilfælde hver 

uge, derfor kan forslaget ikke godkendes, der er simpelthen ikke plads. – Nakskov er dog 

velkommen til at kontakte modstanderen for at udskyde kampen til sept.  

 

 

 

Forslag fra Asaa BK 

Jeg syntes at min. distance skal hæves fra 80 til 100 point.  

Begrundelsen er at 80 point er alt for lidt og der nogen få stykker der udnytter det desværre  
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Forslaget blev vedtaget 

 

Vedtagelse fra 5-kegler udvalget 

Fra næste sæson skal regionsmesterskaberne ændres således, at 5-kegler kl. A fjernes. 

5-kegler elite er for de 16 bedst placerede på ranglisten 

5-kegler kl. M er for alle andre 

De individuelle resultater fra regionsmesterskaberne skal medregnes i 5-kegler tour ranglisten 

 

 DM 3-bande kvinder 

Som i keglebillard ændres deltagelse til DM  3-bande kvinder til en finale med deltagelse af 4 

spillere, og en tilmeldings snitgrænse på 0,250. 

Begrundelsen er, at hvis kvinderne skal med til den påtænkte DM-uge, sammen med herrer og 

juniorer, skal det være de bedste kvinder der skal deltage, ved flere end 4 tilmeldinger bliver der 

lavet en kvalifikations runde 

 

 

Opsamling af forslag fra dialogmøderne 

 

Afviklingsregler i puljer i cupper skal på i indbydelsen 

   4-mands puljer: 

   Indledende runder                 

   1.  A - D                          

   2.  B - C                          

   3.  Vinder-1  -  Vinder-2         

   4.  Taber-1   -  Taber-2          

   5.  Vinder-1  -  Taber-2          

                                            6.  Vinder-2  - Taber -1 

Vedtaget 

 

 

Vedr. 5-kegler tours, - en klub mente det er irriterende med tvangsoprykning til eliterækken, og 

mener det kan være årsagen til at deltager antallet er svigtende 

Videresendes til 5-kegler udvalget 

 

Det kunne være ønskeligt med flere holdtilmeldinger i fri 2-mands hold, - mener at DDBU bør 

lave et stykke propaganda arbejde for at få flere med 

DDBU kan ikke presse klubberne til at deltage i en turnering, det må være efter eget valg. 

 

Ønsker at Bonus turneringen bliver sat på datoplanen 

Kommer på datoplanen fra sæson 2022-2023 

 

Alle klubber ønsker at blive spurgt inden puljerne til diverse cupper tildeles klubber 

Koordinatoren i region øst vil fremover sende en mail hvor klubberne skal tilbagemelde om 

klubben ønsker at afvikle en cup. 

 

Foreslår at tilskud til cupperne hæves til 150 kr. – en klub mente 175 kr. 

Det blev vedtaget at vi forhøjer tilmeldingsgebyr til cupper til 150 kr. fra næste sæson 
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Ønsker længere tid mellem runderne i de klassiske discipliner, så der ikke er så mange 

sammenfald 

Fra næste sæson vil ønsket bliver opfyldt ved at der er længere mellem runderne i de klassiske 

discipliner 

 

Regler for afvikling af slutspillet vil blive offentliggjort på billardresultater.dk fra næste sæson 

Det bliver det også fremover, i år har det simpelthen været overset 

 

Pigerne i øst vil gerne spille ladiescup uden K.O. som de gør i OB og seniorcupper. 

Det blev besluttet at ladiescup i øst bliver afviklet i 4-mands puljer og ikke med efterfølgende 

K.O. 

 

En person ønskede at Tenax reglerne blev tydeligere, de nuværende giver anledning til den 

diskussions klub som det netop ikke må blive, og snit må ikke være ældre end 2 år 

TU besluttede på sidste møde at i Tenax-double måtte et snit ikke være ældre end 5 år, det 

holdes der fast ved. Hvad angår reglerne,  forbliver de som nuværende, regler kan hvis man vil 

tolkes på flere måder. 

 

Nogle klubber i regions øst har udtrykt ønske om at vi genoptager Stafet og Par-hold i 

keglebillard.  

Vi har nu fået hentet nogle gamle skemaer frem, som vi vil køre med i sæson 2022-23, hvis det 

bliver en succes, vil vi få lavet nogle nye skemaer. 

 

 

 

Der har været ønske om en kegle cup til egen klassedistance (som i ABC-tour), derudover var der 

ønsker om nogle flere turneringer for eliten, - DDBU har en elite tours for kegler elite på 

tegnebrættet 

Som et forsøg blev det besluttet at der oprettes en Mesterrække cup og en Elite tour i keglebillard 

Mesterrækken vil blive med en snitgrænse og til handicapdistance, der skal være et 

tilmeldingsgebyr på f.eks. 150 kr. de 100 kr. går til en samlet finalepræmiesum og de 50 kr. går til 

administration, hvis det viser sig at det bliver en succes vil vi nok udvide tiltaget til flere klasser 

fra sæson 2023-24 

Elite Tour bliver afviklet som en engang turnering med pengepræmie, og reglerne fastsættes af 

kegleudvalget.  

 

 

 

 

 

Klubdragt 

Flere har forespurgt om et hold både må have langærmet/kortærmet klubskjorte på til en 

holdkamp. 

Vedtaget at spillere/klubber selv kan vælge ærmelængde, dog skal skjorterne/polo være ens 

farvede og med klublogo 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Afbud til DM-finale 

TU-udvalget er efter et afbud til DM-keglebillard i Asaa blevet enige om at i tilfælde af afbud 

indsættes der reserve. Reserven indsættes på den plads hvor der er afbud, og der foretages ikke 

ny seedning. Oplysning om reserver skal fremover stå på tu-planen 

1. reserve: Bedste 3erer 

2. reserve: Næstbedste 3erer 

o.s.v. 

 

Forslag fra Ølstykke Billardklub 

 

1. 

Afvikling af slutspil serie 1 og 2 

Hold fra Bornholm, som har vundet deres pulje, meddeler DDBU senest 3 

dage efter deres pulje er færdigspillet om de ønsker at deltage i slutspillet, RF øst. 

Hvis Ikke de meddeler om de vil deltage i slutspillet kommer de ikke med. 

Dette bevirker at slutspillet bedre kan planlægges uden sene afbud fra Bornholm. 

Afvist, Bornholmerne skal ikke give besked når alle andre bare kan sende afbud umiddelbart 

før stævnet. Der er ingen forskel på om et hold kommer fra Bornholm eller fra Sjælland. 

 

2. 

Forslag om serie 1 og 2   

Det er kun vinderne af deres puljer som kommer til at spille om regionsfinalen, 

Godkendt 

Er der 5 puljer mødes de 2 dårligste ettere om en plads i regionsfinalen, 

Godkendt 

Er der 6 puljer mødes de 4 dårligste ettere om 2 pladser i regionsfinalen, 

Afvist – her bliver de 6 hold parret 2 og 2 og finalen består af 3 hold 

Er der 7 puljer går bedste etter direkte i regionsfinale de 6 andre spiller om 3 pladser 

Godkendt 
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FORSLAG FRA TAASTRUP BK 

 

          Alternativ synsvinkel:   

Hvor meget 

(i.f.t. snit)   
Konditionerne i DDBU' s 

klasseinddelinger   

DDBU' s faste distancer 

i.f.t.   

skal  

"overpræsteres"   
og distancer 2021-22  i 3-bande 

carambole   

handicapdistancer (u / 

tillæg)   

for at opnå 

distance   
                  
DDBU DDBU DDBU Beregnet   DDBU DDBU Beregnet   Beregnet   

Klasse 

Snit 

grænser 

Fast 

distance 

Antal 

indgange 

i.f.t. snit 

for at opnå 

distance   Klasse 

Snit 

grænser 

Distance 

(snit * 

50)      
                  

Elite 0,900 + 50     Elite 

Ingen 

kommentarer      
                  

M 0,899 40 44   M 0,899 45      

          

Fast kl. 

distance: 40 1)     
  0,650 40 62    0,650 33       

                  

A         

Fast kl. 

distance: 35 2)     
  0,649 35 54   A 0,649 32      
  0,450 35 78    0,450 23      
                  

          

Fast kl. 

distance: 25 2)     
B 0,449 25 56   B 0,449 22      
  0,250 25 100    0,250 13      
                  

          

Fast kl. 

distance: 20 3)  20   
C 0,249 20 80   C 0,250 13   160,0% 3)  

(eks.) 0,160 20 125 3)  (eks.) 0,160 8   250,0% 3)  
  0,000        0,000 0      
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Kommentarer, synspunkter: 
              

1) 

Den faktiske (øverste) distance i M klassen er mindre end "handicap snittet". (Blot en 

konstatering …!)                

2) 

God balance mellem faste distancer og handicap 

distancer                     

3) 

C. rækken.  Måske de udtrykte misytringer på dialogmødet d. 30.03.22 ikke ramte helt 

ved siden af.    

 * Distancen for høj           

 * 

Antal indgange … op til 80-125  (tidsmæssigt / for 2 spillere !). Det kan være 

meget voldsomt.                 

 * I.f.t. eget snit skal man overpræstere 160-250% for at opnå distance.    

  

(Ikke mange chancer for succes historier og incitament til fremadrettet "at klø 

på". 

    
FORSLAG             

              

          

Fast kl. 

distance: 15 4)  15   
C 0,249 15 60   C 0,250 13   120,0% 5)  

(eks.) 0,160 15 94 5)  (eks.) 0,160 8   187,5% 5)  
  0,000        0,000 0      

              
Distancen i C-rækken nedsættes til 

15           

4) 

God balance mellem fast distance og handicap distance ( i overensstemmelse med spænd i 

A & B rækken)   
              

5) 

Det løser ikke helt problemet med det store antal indgange …(der dog falder med 20-30 med dette 

forslag). 

 

Ligeledes skal der (stadig) "overpræsteres" for meget for at opnå 

distance     
              

"Strø tanke / ud af boksen forslag           
              

 Som sagt lider C-rækken p.t. af for store distancer og (alt …) for mange indgange   

 

Noget, der som sagt resulterer i for lange spilletider, mindre motivation og manglende lyst 

til at "klø" på.  
              

 

Kan C-rækken med fordel laves om fra en linieturnering til en handicapturnering (snit 

* 50, ingen tillæg)    

 

Forstået således, at kun spillere med snit mellem 0 -249 kan 

tilmelde sig.     

 Klare fordele:            

 

Markant færre indgange, mere lige konkurrence,  psykologisk; du er med , målet er indenfor 

rækkevidde  o.s.v. 
              

 

TU-udvalget blev enige om at ændre distance i 3-bande kl. C til 12 point, øvrige ændringer i 

forslaget blev afvist 
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Forslag fra KBK/BNV 

 

Forslag til datoplanen for de klassiske discipliner sæsonen 2022 / 2023  

Formålet med forslaget:  

• • Bedre tilrettelæggelse af træning  

• • Mulighed for planlægning  

• • Brede turneringerne i de klassiske discipliner ud over sæsonen  

• • Tiltrække flere spillere  

 

Forslaget er blevet til på baggrund af samtaler med deltagerne i de klassiske discipliner og i de 

netværk som spillerne er en del af.  

Forslag:  

Forslaget omhandler Elite DM finalerne i de klassiske discipliner: fri carambole, cadre 47/2, cadre 

71/2 og 1 bande carambole. Og går ud på at afvikle disciplinerne i følgende perioder i sæsonen 

2022/23:  

• • Cadre 47/2: DM indledende runder afvikles i september og finalen afholdes i 

oktober  

• • Fri carambole: indledende runder afvikles i november og finalen afholdes i 

december  

• • Cadre 71/2: indledende runder afvikles i januar og finalen afholdes i februar  

• • 1 bande: Indledende runder afvikles i marts og finalen afholdes i april (uge 16 eller 

uge 17)  

 

I de nævnte perioder afholdes der samtidig regionsmesterskaberne i de pågældende discipliner, 

hvor datoerne også fremgår af datoplanen når der åbnes for tilmelding.  

DM-finalerne afvikles så vidt det er muligt som 6 mands finaler (alle mod alle) afhængig af 

deltagerantallet.  

Der er interesse fra keglebillard spillerne for at deltage i DM Fri Carambole og DM cadre 

disciplinerne og derfor vil det være optimalt at planlægningen af disse ikke datomæssigt falder 

sammen med elitedivisionen i keglebillard eller DM Elite keglebillard.  

Der er interesse fra 3 bande carambole spillerne for at deltage i DM 1 bande carambole og derfor 

vil det være optimalt at planlægningen af 1 bande carambole ikke datomæssigt falder sammen 

med elitedivisionen i 3 bande carambole eller DM Elite 3 bande carambole. 

Forslaget blev godkendt 
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Forslag fra ABK 31 

 
Vedr. planlægning og afvikling af 2. division i 3-bande er vi mange spillere, 

der er frustreret m.h.t. den nyligt afviklede sæson. 
 

Her kæmper man en hel sæson – bliver en klar nr. 1 – og bliver sorteper i et oprykningsspil, hvor der kun 

går 2 videre. 

 
Det gik så ud over os (ABK 31) denne gang, men der var mange spillere, der udtrykte deres utilfredshed. 

 

Vi skal opfordre til, at Turneringsudvalget forsøger at finde en mere hensigtsmæssig måde at tilrettelægge 
turneringen på – evt. en 3. division. 

 

Vi frygter, at der er mange spillere, som dropper turneringsbillarden. 

 

Forslaget afvises, idet vores struktur er af 2 fra 1. div. rykker ned og 2 fra 2. div. rykker op. 

Skulle det vises sig at der kommer et afbud til 1. div. vil ABK 31 blive de første der bliver spurgt. 

 

 

Distance i OB-cup i regions øst 

Vi har fået et mundtligt forslag om at distancen i OB-cup og seniorcup skal være den samme. 

Det blev vedtaget at OB og seniorcup skulle have samme max distance. 

 

 

 

 

Referent 

Hanne Rasmussen 


