
Den Danske Billard Union 
The Danish Billiard Federation 
Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby 
E-mail:  ddbu@ddbu.dk 
Internet:  http:/www.ddbu.dk 
Spar Nord Reg. Nr. 9219 Kontonr.456-52-27365      

 
 
                        5. oktober 2022 

 

   
Turneringssekretariat Region  Tlf.: +4597182929 hanne@ddbu.dk 
  

 
 

 

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 27. SEPT. 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 

 
 

2. div. 3-bande holdturnering 

 

2. Division 2. Division 2. Division . Division

8 Hold 8 Hold 8 Hold 8 Hold

1. Division - Øst 1. Division - Vest

8 Hold 8 Hold

Landsdækkende Elitedivision

Keglebillard - 12 Hold

3.Bande Carambole - 10 hold

 
 

 

TU er enige om at ændre strukturen i 3-bande 2. div. – alle puljevindere (hvis der er 3 og 

derover) går til regionsfinalen, nr. 1 og 2 herfra går til landsfinalen, og er samtidig oprykker til 

1. div. i efterfølgende sæson. Hvis der er 2 puljer spilles der ikke regionsfinale, begge 

puljevindere går videre til landsfinalen og er oprykningsberettiget. 
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Finaltilskud til DM 

På distancelisten er der en kolonne ”finale deltagere”, og det antal der er oplyst der, er det antal  

der gives bankettilskud til, og det er så uanset om spillerne bliver enige om at afvikle finalen som  

et større arrangement, det drejer sig især om de klassiske discipliner. 

Der var enighed om at ovennævnte er gældende fra indeværende sæson 

 

DM 5-Kegler 

Det kan ikke lade sig gøre at spille DM 5-Kegler med 16 finalister på 2 borde, så linien med evt. 

2 borde er fjernet fra indbydelsen 

 

Forslag fra Raa BK 

I den forløbne sæson har vi haft en spiller som har meldt afbud til en turnering, men som 

efterfølgende har ønsket at være med alligevel. 

DDBU sagde at et afbud er et afbud, men at det var op til den pågældende pulje at afgøre om 

vedkommende måtte deltage alligevel eller ikke. Dette afslog de. 

Som udgangspunkt er vi helt enige i, at et afbud er et afbud. Men når vi så får tilbagemeldinger 

om at andre har fået lov til på et tidspunkt at deltage alligevel, på trods af et meldt afbud, så 

begynder vi at være ikke helt så enige mere. Forskelsbehandlingen er opstået fordi det er blevet 

lagt ud til de aktuelle puljer at afgøre, om de vil have en spiller med igen, selvom man egentlig 

havde meldt afbud. Nogle puljer siger så ja, medens andre sige nej. 

Denne forskelsbehandling er ikke fair og vi mener at det er DDBU alene, der afgør om et afbud 

kan omstødes igen. Reglerne skal være ens for alle, uanset hvem det handler om, hvor man 

kommer fra eller hvorfor man havde meldt et afbud. 

Det bør derfor stå klokkeklart i turneringsreglementet at et afbud er et afbud, - og at det ikke kan 

omstødes. Eller at alle kan få et afbud omstødt, så de kan deltage alligevel. Det bør ikke være  
de enkelte puljer, som står med denne afgørelse 
 

Det omtalt tidligere tilfælde at en spiller har meldt afbud og efterfølgende er indlemmet i puljen 

igen er ikke noget DDBU har været involveret i, vi har den procedure at et afbud er et afbud. 

Det blev vedtaget at tilføje følgende i turneringsreglementet 

 

§ 10 Stk. 5  

En pulje, hvor der spilles alle mod alle, kan højst bestå af 2 spillere fra samme klub, såfremt d 

fysiske rammer ikke er til hindring herfor. 

Hvis en spiller bliver seedet således, at en pulje ved normal seedning kommer til at bestå af 3  

spillere fra samme klub, tildeles den lavest seedede spiller en seedning lavere end den der ellers  

ville være opnået, medmindre det er den lavest rangerende spillere så seedes der op. 

I tilfælde af afbud i en 4-mandspulje der medfører at puljen herefter kun består af 3 spillere 

afvikles puljen efter de retningslinier der gælder for afvikling af 3-mandspuljer. 

Melder en spiller afbud vil det ikke ved en evt. fortrydelse være muligt efterfølgende at blive 

indsat i pulje igen 
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Forslag fra Dyrup BK 

 
OVERSIGT DELTAGERHOLD: SLUTSPIL TENAX DOUBLE 2021-22    

       

 HOLDDELTAGER/REGION  HOLDNR.  DISTANCE  PULJE 1  PULJE 2  PULJE 3  PULJE 4 

       

 FYNSKE HOLD:       

HAARBY 1 240 HAARBY    

VISSENBJERG 2 180  VISSENBJ.   

DYRUP 10 230   DYRUP  

ØRBÆK 11 350    ØRBÆK 

 JYSKE HOLD:       

SUNDEVED 6 310 SUNDEVED    

MORSØ 7 310  MORSØ   

ESBJERG 4 290   ESBJERG  

SKAGEN 3 240    SKAGEN 

JUELSMINDE 9 230   JUELSM.  

ESBJERG 5 220 ESBJERG    

AARS 8 210  AARS   

 SJÆLLANDSKE HOLD:       

SAKSKØBING 13 300 SAKSKØB.    

SKÆLSKØR 16 280  SKÆLSKØR   

HOLMEGAARD 12 260    HOLMEG. 

HUNDESTED 14 250   HUNDEST.  

SOLRØD 15 180    SOLRØD 

       

 ANTAL HOLD:   4 HOLD 4 HOLD 4 HOLD 4 HOLD 

 DISTANCETOTAL PR.PULJE:   1070 980 1000 1030 

       

 OVENNÆVNTE FORSLAG BYGGER PÅ FØLGENDE FORUDSÆTNINGER:   

       

1: DE TO LAVESTE DISTANCER KAN IKKE HAVNE I SAMME PULJE    

2: DE HØJESTE DISTANCER KAN IKKE HAVNE I SAMME PULJE    

3: DER ER TAGET HENSYN TIL GEOGRAFISK OPRINDELSE    

4: KOMBINATION AF SEEDNING OG LODTRÆKNING     

5: FORDEL ER AT DER IKKE BRUGES TID PÅ LODTRÆKNING PÅ SPILLEDAGEN,   

MEN VI KAN GÅ IGANG MED SPILLET HURTIGERE !     

       

 

 

Tenax-double turneringen har kørt upåklageligt i 20 år, og der har aldrig været kritik af 

afviklingsformen for finalen, så TU besluttede at afvise forslaget 
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§8 stk. 12H 

I alle turneringer udskrevet af DDBU, hvor der spilles til handicapdistancer, må den beregnede    

distance ikke overskride: 

Keglebillard 800 point 

3-bande carambole 50 point. 

Gælder ikke for cupper (se punktet i tu-reglementet Regler for Cupper) 

 

 

Stafet og Par hold turnering 

På opfordring fra nogle klubber på dialogmøderne i region øst genoptog vi stafet og par hold 

turneringen igen,- det lykkedes ikke da kun ganske få klubber tilmeldte sig, så nu er disse 2 

turneringer skrinlagt.  

 

Afvikling af hold slutspil 

Vi har tidligere taget x antal 2ere med til slutspil, det har TU nu ændret så slutspil for hold kun 

er for puljevinderne, og går antallet ikke op i et tal der er deleligt med 6, 8, 12, 16 o.s.v vil der 

være et X antal oversiddere i første slutspils runde. 

Beslutningen sættes på billardresultater.dk under punktet slutspil. 

 

 

 

§ 9 stk. 9.4  F 

 

Placering i en færdigafviklet pulje 

          1.       MP 

          2.       Sætforskel 

          3.       Antal vundne sæt 

          4.       Indbyrdes kamp 

          5.       Højeste score 

          6.       Totalgennemsnit 
 

Efterfølgende runder: 

          1.      Placering. 

          2.      Sæt forskel 

          3.      Højeste antal vundne sæt. 

          4.      Højeste score. 

5. Totalgennemsnit 

 

5-Kegler (da der ikke er nogen kolonne til højeste serie på 5-Kegler skemaet til RF, LF og  

DM) besluttede TU at slette punkt 5 og rykke på 6 op til punkt 5 
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DDBU´s 5-Kegler udvalg 

 

I og med at I har besluttet, at det kun er point fra en M-tour, der kan benyttes ved udtagelse til EM 

og VM, har I næsten også besluttet at køre med to ranglister:  

1. En til tours  

2. En til internationale mesterskaber.  

 

Jeg vil foreslå, at udtagelse til DM også kommer på rangliste nummer to, og at I så bevarer point-

skalaen fra sidste sæson.  

 

Idé/forslag: I stedet for bare at sige, at der kun er bedste resultat fra M-tours, der tæller på 

rangliste 2, kunne man sige, at alle andre resultater fra M-tours halveres på rangliste 2, dvs. 850 

bliver til 425 point, 700 til 350 point osv. 

 

Med udgangspunkt i den nuværende rangliste ville det se således ud for de tre i top 16, der har 

hentet flest point i M-tours: 

 

Henrik Søndergaard nr. 7 med 4700 point ---> nr. 9 med 4275 point 

Thomas Andersen nr. 9 med 4500 point ---> nr. 17 med 3325 point 

Michael Sølberg nr. 12 med 4150 point ---> nr. 16 med 3400 point 

 

 

Fordele: Man kan ikke "planlægge" sæsonen, da man vil skulle spille kvalifikation til DM, hvis 

man satser primært på M-tours. 

Det vil være mere attraktivt for ambitiøse spillere at spille Elite, da der er flere point at hente ift. 

kvalifikation til mesterskaber. 

Hvis man deltager i flere M-tours er pointene ikke "spildt", men stadig ikke mere værd end point 

opnået i Elite. 

Vi kan fortsætte med de nuværende point for Mesterrækken og implementere "halve point" i løbet 

af den nye sæson. 

Der vil stadig være vekslen mellem Elite og Mesterrække. 

  

 

Ulemper: Lidt mere administration (men jeg skal gerne sørge for opdateringen af rangliste 2) 

 

Forslaget er vedtaget i 5-Kegler udvalget, og derfor har TU vedtaget forslaget uden nogen 

kommentarer. 
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Forslag fra Taulov/Sk. 

 

Jeg ved ikke hvornår I har næste møde i TU, men jeg har en forespørgelse. 

Måske skal det op på Generalforsamlingen, men du får den alligevel nu. 

 

Kan DDBU ikke indføre en regel om, at alle udsatte kampe skal afvikles inden næste spillerunde. 

Derved risikerer klubberne ikke, at stå i en situation sidst på sæsonen, at de ikke kan nå at spille 

alle kampene.  

Så slipper DDBU også for at skulle rykke for at få spillet alle udsatte kampe inden 4 sidste runde. 

Det vil også lette forretningsgangen for klubbernes turneringsleder, at holdlederne selv søger for 

at være ajour med klubbens kampe. 

 

TU afviste forslaget med den begrundelse at hvis en udsat kamp skal været afviklet inden næste 

runde vil det blive umuligt, da der så kun er 14 dage til at finde en ny spilledato 

 

DM herrer og damer 

TU er blevet stillet spørgsmålet om kvinder må deltager i DM herrer, - det blev vedtaget at det må 

de ikke, for så skal vi også åbne op for at mænd med deltager i DM damer. – Pigerne må gerne 

deltage i tours men kan ikke kvalificere sig til DM  
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Forslag fra Peter Lund, tu-koordinator i region øst 

 

Det er efterhånden svært at lave puljer med 7 eller 8 oldboys hold 

tirsdag, onsdag aften og fredag.    

  

Forslag at alle oldboys hold spiller onsdag kl. 10:00  
   

OLDBOYS HOLD   

TIRSDAG  9. HOLD   

ONSDAG KL. 10:00 48. HOLD   

ONSDAG KL. 19:00 16. HOLD   

FREDAG KL. 10:00 10. HOLD   

TOTAL HOLD   83. HOLD   

Alle puljer spiller onsdag kl. 10:00    
5. PULJER A´7. HOLD 35. HOLD    

6. PULJER A´8. HOLD 48. HOLD   

i alt 11. PULJER     

     

********     

Forslag at alle 2. mands hold kegler spiller onsdag kl. 19:00 

     

2. MANDS HOLD KEGLER    

ONSDAG KL. 19:00 28 HOLD   

FREDAG KL. 19:00 11 HOLD   

TOTAL HOLD   39 HOLD   

Alle puljer spiller onsdag kl. 19:00    
1. PULJER A´7. HOLD 7. HOLD   

4. PULJER A´8. HOLD 32. HOLD   

TOTAL HOLD   39 HOLD   

     

*******     

Forslag at alle 2. mands hold carambole spiller tirsdag kl. 19:00 

     

2. MANDS HOLD 3. BANDE    

TIRSDAG KL. 19:00 11. HOLD   

FREDAG  KL. 19:00 10. HOLD   

TOTAL HOLD   21 HOLD   

Alle puljer spiller tirsdag kl. 19:00    
3. PULJER A´7. HOLD 21. HOLD   

 

TU godkendte forslaget, for som det er nu, med de mange spilledage er det umuligt at 

sammensætte nogle puljer med en fornuftig kørselsafstand. 
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Økonomi ved cupper - Indsendt af Hundested BK 

 

            

 Indtægter OB1            

              

 Deltager gebyr 16*150 2400        

 Salg i automat - 15 vand/øl 150        

 Indtægt i alt  2550        

 Udgifter OB1            

                

 Morgenmad    656        

 Frokost, Smørrebrød 672        

 

Gratis kaffe, 2 
poser   50        

 Til union     800        

 Udgift i alt   2178        

              

 Samlet overskud  372        

                

 

  

 
Dertil skal man tænke på at 1-2 personer skal sørge for at indkøbe morgenmad og bestille smørrebrød. 

 Privat kørsel og dermed personlig udgift til benzin/tid. 

 

På dagen har klubben mindst 2 personer til at styre cuppen - 1 turneringsleder + 1 person til opvask,  
dækning af bord og løbende oprydning ( i alt ca. 14 timer ) 

            

 Kort sagt, der skal meget arbejde til for at tjene 372 kroner.      

 Man kan jo dertil lægge slidtage på borde + brug af ekstra el og vand.     

            

 

Vores medlemmer skal selvfølgelig ikke køre så langt, når vi selv afholder. 

 Men det kræver så også noget arbejde fra deres side af,  

 før og efter turneringen, modsat at køre lidt længere og dermed bare have friheden til at køre når de er færdige 

 Med ovenstående siger vi ikke at vi aldrig vil afholde en Cup igen (vi vil dog helst undvære)   

 

men vi syntes der burde gøres noget fra unionens side, så det at afholde en cup kan betale sig økonomisk 
 

Ud fra regnskabet har Hundested haft et overskud på 372 kr. - Cupperne er ikke baseret på en økonomisk gevinst, 

det er en ren hygge turnering, TU har hørt fra andre klubber at en egenbetaling fra spillerne på 100 kr. sagtens 

kan løbe rundt 

Vi kan oplyse at DDBU ikke yder nogen økonomisk tilskud til cupperne. 
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Cupper 

 

På sidste TU-møde besluttede vi at OB og seniorcup fremover skulle have en max distance på 600 

point imod tidligere OB 430 point (snit 20,00) og seniorcup 600 point (snit 28,50), denne 

beslutning har flere anket over idet OB deltagerne ikke ønsker at møde eller rejse kegler for en 

spiller der skal gå til 600 point.  

TU tog sidste mødes beslutning op igen, og har besluttet at gå tilbage til den tidligere distance i 

OB cuppen, og derudover ændre Mesterrække cuppens snit til 20,00 – 70,00 så de spillere med 

over 20,00 i snit også kan deltage i cupper. 

 

Derudover har vi i sidste OB og seniorcup i region øst haft så mange afbud, flere på grund af 

lange afstande, men også nogen der bare tilmelder sig og enten ikke gider alligevel eller også har 

fået andre arrangementer ind i mellemtiden, - med alle disse afbud har vi bl.a. ændret programmet 

til seniorcup 6 gange, det er alt for tidskrævende. – På programmet og indbydelsen står der med 

store bogstaver ”TILMELDINGEN ER BINDENDE” og derfor har vi besluttet at DDBU ved 

afbud sender klubben en faktura på tilmeldingsgebyr på 150 kr.  

 

Derudover er det aftalt at region øst kan gøre mere brug af de små klubber med 2 borde og få 

overbevist alle klubber, der har deltagere med i cupperne, om at tage del i arrangørproblemet, 

lykkedes det ikke at finde arrangører så afstandene bliver minimeret, kan det ende med vi kan 

blive nødsaget til at aflyse nogle puljer.   

 

 

 

Referent 

Hanne Rasmussen 


