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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. JAN. 2023  

 

Deltagere: 

Jan Mortensen – TU-leder (JM) 

Sv. Aage Hansen (SVH)  

Peter Lund (PL)  

Dorthe Lauridsen (DL) –  deltager som stemmeret 

Hanne Rasmussen (HR) 

 

Indlæggene fra klubberne er ikke redigeret af DDBU 

 
 

 

Uploadning af individuelle resultater 

Vi har erfaret, at efter en individuel kamp er uploadet, går en spiller ind og ændrer sit resultat for 

at få en bedre seedning eller bedre/dårligere snit i spillerbogen. Når næste runde er udskrevet kan 

spilleren gå ind og ændre resultatet tilbage til det oprindelige (især hvis det bliver opdaget) og vi 

har ikke mulighed for at fange spilleren i snyd, derimod vil det se ud som om vores TU-program 

har en fejl når den henter snit fra forrige runde. 

Faktisk kan en spiller ændre individuelle resultater fra sæsonstart, og denne ændring opdages kun 

af kampens modstander, eller ganske få andre der tjekker spillerbøger. 

 

Vi har nu stoppet den utrolig dårlige opførsel ved at der 2 timer efter et resultat er uploadet 

bliver lukket for ændring i skemaet, derudover er der indsat en funktion, så vores IT kan se af 

hvem og hvornår skemaet sidst er uploadet. 

 

 

Kegler Mesterrækken cup 

De 3 cupper i mesterrækken i hhv øst og vest er alle aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger (min. 

krav er 6 deltagere) 

 

Cup 1  5 øst 1 vest  

Cup 2  0 øst 1 vest 

Cup 3  0 øst 0 vest 

 

Mesterrække cuppen blev oprettet på opfordring fra flere spillere i de højere rækker, - men da 

interessen for cuppen ikke har været til stede, har turneringsudvalget besluttet at nedlægge 

turneringen igen. 
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3 
 

Forslag fra Skælskør BK 

Til turnerings udvalget. Jeg kan se at man vil flytte 2 mands hold i 3bande til kun at spille om 

Tirsdagen som vi i Skælskør syntes er en dårlig ide som vil betyde at vi og sikkert andre klubber 

ikke stiller hold næste sæson .Vi spiller om fredagen på grund af min makker arbejder som tømrer 

kommer sent hjem om hverdagen  og skal tidligt op . Vi håber mand lytter til dette i udvalget 

 

Grunden til sammenlægge/nedlægge spilledage er af hensyn til afstande og puljestørrelser, som 

det er nu er der alt for få hold tirsdag og fredag til at lave nogle fornuftige puljer, derfor har vi 

besluttet at samle puljerne på én spilledag, - om det skal være tirsdag eller fredag lader vi stå 

åben til næste tu-møde, og kommer der flere indsigelser med tirsdag, ændre vi det til at der skal 

spilles om fredagen 

 

 

 

 

Forslag fra ABK 31 til ændring af de otte 3-bande Tours og DM kvalifikation.  

 

Som strukturen er i dag, er det for rigtig mange af deltagerne der spiller 3-Bande Tours, mange 

udgifter og weekender forbundet med kvalifikationen til DM. 

Otte afdelinger, betyder både som regel otte hele weekender skal afsættes, men også udgifterne 

for den enkelte spiller løber op i et stort beløb, da det for stort set alle personer er selv finansieret 

at prøver at kvalificere sig til DM. Der skal dækkes 8 gange hotel, kørsel, diæt, broafgift og 

tilmeldingsgebyr. Dette kan nemt resultere i en udgift for den enkelte spiller et sted mellem 

15.000-20.000 kr. for en sæson. Herudover er der udgifter til en evt. finaleplads, som ikke er en 

del af dette beløb.  

Flere elitespillere fravælger helt Tours pga. økonomi og tid, eller spiller kun de Tours tæt på egen 

bopæl, for at holde udgifterne nede. Dog er en deltagelse i 4 Tours eller færre i region Øst/Vest, 

dog sjældent nok til at kvalificere sig til DM, hvorved kvaliteten og fremmødet af spillere 

forringes til hver Tour, og kvaliteten ved DM af den absolutte elite i Dansk 3-bande udebliver. 

ABK31 ønsker at skabe en spilstruktur, hvor alle Danmarks bedste 3-bande spillere 

deltager, og er repræsenteret ved et DM! 

I de forgangne måneder har ABK31 taget pulsen under de første Tours og holdkampe. Indtrykket 

er at størstedelen som ABK31 har snakket med, finder det nuværende system meget tidskrævende, 

da man enten altid spiller eller også er dommer, og det giver meget lidt pauserum. Herudover er 

man sjældent færdig før lørdag kl. 23, hvilket mange også finder for sent.  

ABK31 har lavet et ændringsforslag som vi håber vil blive set positivt på blandt spillere og 

Unionen, hvor de enkelte klubber får lov at komme til orde.  
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Forslag: 

Man går tilbage til et tidligere system hvor man tilmelder sig - ligesom Kl. M eller hvilken som 

helst anden række. Snitreglerne er stadig de samme. Dem med højest snit får hjemmebane osv. 

Sidste års nr. 1, 2, 3, 4 seedes til den nye sæson kvalifikations første runde. Deltagere under 0.650 

i årssnit kan ikke deltage i kvalifikationen. 

 

 

Sidste år var der 49 spiller der forsøgte at kvalificere sig til finalestævnet. Hvis vi blot siger 48 

spiller som tilmelder sig, vil det side der er 12 puljer med 4 mand i hver. De 2 bedste går videre 

og de 2 dårligst placeret ryger ud, og er færdig med kvalifikationen for denne sæson. Så er der 24 

tilbage og kunne være 8 puljer med 3 mand og derefter er du nede på de 16 sidste der spiller 

finalen. Der kan også laves med rene 4 mands puljer men vil måske kræve man lægger ud med 

oversiddere.  

I stedet for 300 kr. tilmeldingsgebyr pr. Tour, kunne man betale et engangsbeløb på 300 kr. ved 

tilmelding til kvalifikationen.  

Unionen giver i 2022 i alt 5.000 kr. pr. tour og der er 4 stk. før jul, så det er 20.000 kr. Hvis 

Unionen eller en evt. sponser ville lægge disse 20.000 kr., så kunne der blive en Finale med op 

mod 35.000kr. i præmiepuljen, og gode præmier til at tiltrække de bedste spillere fra starten. De 

sidste 14.400 kr. kommer fra 48 pers. x 300 kr. i tilmeldingsgebyr.  

Alternativt kunne man lave 4-5 alm. penge Tours ved hjælp af en evt. sponsor ud fra nuværende 

Tour princip for dem der gerne vil spille mange kampe - som dog ikke er DM adgangsgivende, og 

bibeholde strukturen omkring tilmelding og puljekval til DM som før beskrevet. 

 

Enigheden blandt spillerne er at man skal væk fra der kan laves 2 mandspuljer i disse Tours, hvor 

begge spillere går videre og tjener point. Det er ikke tilfredsstillende for nogen spillere.  

For at give et eksempel, så kan en spiller der ikke har spillet en eneste Tour sidste år, og vel at 

mærke spiller alle otte Tours det efterfølgende år, kunne ende i en 2 mands pulje hver gang i de 

tyndbesatte tours, tabe begge kampe i puljen og den første knock-out og stadigvæk tjene 2250 

point (for 5 tours), hvilket har været meget tæt på en DM givende 16 plads de sidste par år. 

ABK31 ved godt man ikke kan forudse alle aspekter, men det kan ikke være rigtig at man kan gå 

videre fra en 2 mandspulje med nederlag i begge og så tjene yderligere point.  

I Touren i Aalborg havde vi 5 stk. 2 mands puljer, da der ikke var fuldt booket. Blot 2 spillere af 

alle tilmeldte var fra Sjælland, set i lyset af alle de spillere der findes på Sjælland, er grunden til 

den fordeling med stor sandsynlighed at spillerne ville minimere deres udgifter (hvilket er helt 

forståeligt), men det skyldes også at man ikke bryder sig om det spilsystem der er der i dag, og vi 

er selv af den holdning at det system som er nu, ikke er holdbart. Herunder har vi kort skitseret 

hvad der taler imod og hvad der taler for og lave en forandring.    
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MINUS           

1. Alle spillere vil (måske) komme til og spille færre kampe pr. sæson.  

 

PLUS 

1. Flere vil af Danmarks bedste 3-bande spillere vil deltage og højne det samlede niveau for 

et DM 

2. Spillere med udenlandske forpligtelser undgår at komme i klemme og miste værdifulde 

point i den flydende rangliste, som ikke kan forsvares og ev evt. DM slutrunde misses eller 

giver dårligere seedning. 

3. Ens for alle spillere er, at de får betydelig færre udgifter forbundet med og spille sig til en 

DM-finale. 

4. I stedet for små præmiepenge pr. Tour, vil dette betyde væsentlig højere præmier i finalen 

og gøre det mere attraktivt at deltage i kvalifikationen. 

5. Omkring i gennemsnit 4-5 weekender færre og spille i, i en i forvejen presset kalender og 

dette vil også gøre det nemmere for unionen og fra start at finde en weekend til DM 

Finalen. 

 

Dette forslag fra ABK 31 er lavet på baggrund af de holdninger man kan høre rundt omkring 

blandt spillerne, at det system der er der i dag ikke er godt nok. Der er et ønske fra mange om 

at reducere udgifterne for kvalifikation til DM, spillestrukturen i de enkelte Tours, samt at få 

et samlet DM hvor alle de bedste spillere deltager, og betyde at man inden sæsonstarten kan 

have en dato klar for et DM-stævne. 

 

 

Forslaget er sendt videre til DDBU´s carambole udvalg, herfra afventer vi et svar, så forslaget 

tages op igen på næste TU-møde. 

 

 

 

Cupper.  Vedtaget på sidste tu-møde 

 

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 til OB, 

seniorcup og ladiescup 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.  

 

Reglen om bøde ved afbud gælder også ladiescup 
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Forslag fra Højby BK v/Flemming Lavsen 

 

Jeg mener at have set, at du efterlyser ideer og nytænkning til keglespillet! 

 

Jeg har deltaget i nogle seniorcups og syntes det er lidt synd, at der ikke er flere med et snit under 

4,5 der deltager! 

 

Hvis der blev lavet en opdeling af seniorcupperne, så der var puljer for deltagere med et snit under 

4,5 og puljer for dem med snit over 4,5, tror jeg der er flere med lavt snit der vil deltage! Når man 

kommer med et lavt snit, føler man at man bliver slagtet og det giver ikke lyst til at deltage igen! 

Jeg deltager gerne i flere cups, men det er det sociale der trækker og så det at møde andre spillere 

end vi normalt møder i turneringerne! Det er lidt uretfærdigt, at en spiller der normalt skal have 

412 point, til cups bare skal have 286, hvorimod en der normalt spiller til 104 skal lave 120! 

 

Man kunne også bare fjerne minimumsgrænsen på 120 og sige at man skal have et årssnit på 2 og 

derover! Det kunne måske også give flere kvinder lyst til at deltage i seniorcups! 

 

Det blev besluttet at bibeholde det nuværende, vi har aldrig tidligere modtaget nogen klage over 

fordeling af spillerne i puljerne, og vi betragter dermed det nuværende som tilfredsstillende for 

hovedparten af spillerne.  

 

 

 

   §12   Stk. 21   

I slutspil og oprykningsspil må holdet ikke have højere holdsnit, end det højeste holdsnit der 

er spillet med i grundspillet 

Dette gælder ikke for hold til handicapdistance 

Vedtaget, teksten er blot omformuleret  

 

 

Kvinders deltagelse i alle DMer 

DDBU´s bestyrelse har vedtaget (DIF regel) at kvinder fra næste sæson 2023-24 må deltage i 

alle discipliner sammen med herrer. D.v.s. at fremover ændres navn til DM ”disciplin” (f.eks. 

DM keglebillard) 

 

 

 

 

Junior  - regionsmesterskaber og DMer 

I samarbejde med DDBU´s ungdomsudvalg er der nu ændret lidt på tilmeldingsfristerne på 

datoplanen, de er lagt op på billardresultater.dk.  
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§5 Protester 

Stk. 2 

En konkret afgørelse om afvikling af turneringer behandles i maksimal 2 instanser. 

1. instans er DDBU´s turneringsudvalg.  

Turneringsudvalget skal senest 4 dage efter modtagelse af protesten fremsende afgørelse til de 

involverede parter 

 

2. instans er DDBU´s sports- og appeludvalg 

Turneringsudvalgets afgørelse kan indbringes for udvalget senest 2 dage den af 

turneringsudvalget afgørelse. Udvalget vil indenfor 4 dage fremsende endelig afgørelse til de 

involverede parter 

Sportsappeludvalgets afgørelse er endelig. 

 

3. Protester kan kun behandles af uvildige personer. I grænsetilfælde kan et flertal i DDBU's  

bestyrelse erklærer vedkommende for inhabil. 

 

Ændres til: Udvalget vil indenfor 4 dage fremsende endelig afgørelse til de involverede 

parter. (så teksten stemmer overens med hvad der står i DDBU´s vedtægter) 

 

§3 REGISTRERING/SPILLERLICENS 

Stk. 4 

Det er ikke et krav fra DDBU’s side, at en spiller skal spille snitkampe for at opnå et gennemsnit i 

keglebillard og carambole. Klubbens turneringsleder er ansvarlig for at indrapportere et så korrekt 

gennemsnit som muligt for nye spillere. Turneringslederen skal ikke indberette snit på spillere, 

der har spillet indenfor de sidste 10 år. Vælger turneringslederen at indberette et snit på en spiller, 

kan denne spiller ikke opnå mindre gennemsnit end gennemsnit beregnet via DDBU’s 

gennemsnitliste. Hvis en spillers gennemsnit er højere end 30,00 i keglebillard ELLER 0,533 i 3-

bande carambole ELLER 1,27 i 1-bande carambole ELLER 2,55 i fri carambole, kan 

turneringslederen ikke bruge gennemsnitslisten til at udregne manglende gennemsnit i en 

disciplin. 

Et omregnet snit kan kun benyttes i den sæson hvor omregningen er fortaget 

Turneringslederen skal i stedet indberette et gennemsnit baseret på turneringslederens ansvarlige 

vurdering 

Vedtaget 
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Skrivelse fra Ølstykke BK 

 

Jeg er blevet forelagt denne sag, og mener den bør revurderes. 

Jeg har erfaret, at der afholdes turneringsudvalgsmøde torsdag 12. januar, og jeg vil bede dig tage 

sagen med til drøftelse og fornyet afgørelse der. 

Håber du vil formidle min mail videre til relevante deltagere i Jeres udvalgsmøde. 

 

Her er min opfattelse af sagen: 

• Der er spillet indledende runde i 2 puljer a’ 4 spillere. 1+2 fra hver pulje går videre til 

regionsfinalen, den 21. januar. 

• En spiller deltager i den ene pulje. Han er enten ikke berettiget hertil og/eller er kommet 

med på forkert baggrund. Han er derfor blevet diskvalificeret! 

• Det må efter min opfattelse medføre, at denne puljes resultat revurderes således at den 

diskvalificerede spiller udgår og hans resultater ikke tælles med. 

• Herefter vil de øvrige 3 spillere ende på hhv 1., 2. og 3. pladsen, hvor 1+2 går videre jfr. 

turneringsbetingelserne. 

 

• Et argument om at man ikke vil tage en spiller med, som er slået ud, er da ikke relevant. 

Man kan da ikke tabe til/blive slået ud af en ulovlig spiller. 

 

Har forstået, at sagen også er bragt videre til Dif. Jeg ser ingen grund til at afvente deres reaktion, 

medmindre udvalget er uenig i min fremstilling. 

Jeg forholder mig ikke til om diskvalifikationen er korrekt, men hvis den fastholdes, må 

konsekvensen være som anført for de øvrige spillere. 

 

JM har tidligere svaret Ølstykke på ovennævnte sag, og svaret vil være den samme, idet sagen 

ikke er afsluttet. 

Punkt 1, - sagen er anket til DIF og dermed ikke afsluttet. 

Punkt 2, - hvis der skal en anden spiller med i stedet for den diskvalificerede, skal alle runder 

spilles om, idet der fra start har været en forkert seedning. 

Sagen er dermed afvist af tu-udvalget 
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Oldboyshold afviklingsdage i regions øst behandles påny 

 

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 og onsdag kl. 19:00 

  

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 og kl. 19:00   

5. PULJER A´7. HOLD 35. HOLD   
6. PULJER A´8. HOLD 48. HOLD  
i alt 11. PULJER    
 

 

Nedenstående forslag fra Peter Lund, turneringskoordinator, tages op på ny, da der var en 

forglemmelse i forslaget som blev behandlet på sidste møde, og som har give flere henvendelser 

omkring spilletidspunkt onsdag, der kan som tidligere tilmeldes hold onsdag kl. 10 og kl. 19 

 

 

 

 

Referent 

Hanne Rasmussen 


