
 

Referat af bestyrelsesmødet 28. december 2020 kl. 10:00 via MS Teams 

Deltagere: 

Torsten Danielsson  TD  Formand  

Tage Lauridsen  TL  Næstformand  

Erik Søndergaard  ES  Kasserer  

Tejs Tafdrup   TT  Bestyrelsesmedlem  

Marianne Mortensen  MM  Ungdomsleder  

Martin Søndergaard  MS  Bestyrelsesmedlem  

Kent R. Erichsen  KE  Keglebillard  

Jan Mortensen  JM  Turneringsudvalgsformand  

Brian Jensen   BJ  Bestyrelsesmedlem         

Rune Kampe   RK  Sekretariatsmedarbejder       

Fraværende: Pool-ansvarlig 

Dagsorden: 

 

1. Velkommen  

2. Godkendelse af sidste bestyrelsesmøde referater  

3. Code of Conduct – skabelon præsenteres og proceduren for at komme i mål med DDBU´s 

Code of Conduct fastlægges i sammenhæng med DDBU´s vedtægter og punkt 5): ”Ansvars- 

og arbejdsområder for bestyrelsesmedlemmer m.v.”.  

4. Præsentation og godkendelse af alle udvalgsmedlemmer 

5. Vedtagelse af ”Ansvars- og arbejdsområder for bestyrelsesmedlemmer m.v.” – derunder 

specifikation af intern kommunikation  

6. Hver disciplinansvarlig samt Ungdomslederen præsenterer en status på ansvarsområdet og 

planerne for 2021 i henhold til del-visionsplanen for ansvarsområdet. Max. 5 min indlæg 

per person med efterfølgende max. 10 min Q & A for hvert ansvarsområde 



7. Status på Skoleprojektet  

8. Status på visionsplanen og præsentation af den overordnede målsætning for 2021.  

9. Debat og fastlæggelse af fremtidig beslutningsprocedure for eksekvering af visionsplanens 

overordnede punkter – og derunder konkret: Formandshonorering  

10. Præsentation og debat af budget for 2021 – samt vedtagelse baseret på blandt andet en 

aktuel finansrapport for 2020.  

11. Meddelelser  

12. Eventuelt  

 

Ad. punkt 1 

Velkommen: 

TD bød alle velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde. 

Ad. punkt 2 

Godkendelse af sidste bestyrelsesmøde referater: 

Referaterne fra 30. marts, 18. og 19 september blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad. punkt 3 

Code of Conduct – skabelon præsenteres og proceduren for at komme i mål med DDBU´s Code of 
Conduct fastlægges i sammenhæng med DDBU´s vedtægter og punkt 5): ”Ansvars- og 
arbejdsområder for bestyrelsesmedlemmer m.v.”: 

 

Kent Erichsen og Brian Jensen påtog sig opgaven at gennemarbejde DDBU’s notat om Code of 
Conduct og udarbejder et forslag til Torsten. 

Ad. punkt 4 

Præsentation og godkendelse af alle udvalgsmedlemmer: 



Bestyrelses disciplinansvarlige præsenterede følgende: 

• Keglebillard: Johnny Hansen Bristol Odense, Anders Henriksen Vordingborg BK og Kent 
Erichsen BK Frem (Formand). Udvalget mangler en breddemand. Der skal laves 
instruktionsvideoer for både bredden og eliten. 

• 5-Kegler: Thomas Høgh BK Fluen, Jonas Raagner CCB, Rene Hendriksen CCB, og Tejs Tafdrup 
CCB (Formand). 

• Snooker: Per Micky Christensen CPSC, Hussam I Amal Bristol Odense, Torben Trudslev 
Pedersen ABK31 og Martin Søndergaard BK Frem (Formand). Udvalget søger flere 
medlemmer. 

• Ungdomsudvalget: Henrik Søndergaard Sorana BK og Marianne Mortensen BK Fluen 
(Formand). Udvalget søger flere medlemmer. 

• Kvindeudvalget: Helene Krogsgaard Mikkelsen ABK31 (Pool), Gitte Pedersen Vejby BK 
(Keglebillard), Pia Mortensen BK Fluen, (bredde medlem), Annie Clausen klubløs (Skomar) 
og Marianne Mortensen BK Fluen (Formand).  

• 3-Bande: Tage Lauridsen (Formand). TL arbejder på at sætte holdet i januar 2021. 
• Skomar: Jonas Raagner CCB, Thomas Jæger Sakskøbing BK, Charlotte Sørensen BK Grøndal 

og Brian Jensen CCB (Formand). 

KE stillede spørgsmålstegn ved om en person kan være med i et udvalg uden at være medlem af en 
klub. 

TD: DDBU har ingen regler om, at man skal være medlem af en klub for at være en del af et udvalg. 
Jeg foreslår, at personer, som arbejder uden for foreningsmiljøet, kan forblive i udvalget, da det er 
en speciel og vigtig opgave, der løses i forhold til Skomar og udførelsen af visionsplanen. I arbejdet, 
er der en direkte linje ind til Skomar og de mange kvindelige billardspillere, som netop er uden for 
DDBU.  

Efter præsentationen af alle udvalgsmedlemmerne blev de alle godkendt af bestyrelsen. 

Ad. punkt 5 

Vedtagelse af ”Ansvars- og arbejdsområder for bestyrelsesmedlemmer m.v.” – derunder 

specifikation af intern kommunikation: 

TD fremlagde en beskrivelse af ansvarsområder til de enkelte disciplinansvarlige og en ny 
kommunikationsmodel, hvor der sportsligt refereres til næstformanden med formanden på som CC. 
Administrativt, refereres der til RK i sekretariatet.  

Næstformanden skal involveres mere i den daglige sportslige drift, og formanden skal bruge mere 
tid til at fokusere på de mange projekter, som ligger i visionsplanen.  

MM spurgte til, hvem der konkret er ansvarlig for 3-bande instruktion: Ungdomsudvalget eller 3-
Bandeudvalget? 



TD: Koordinering og ansvaret for instruktion i 5-kegler og 3-bande for ungdom, ligger i 
Ungdomsudvalget. 

KE: Pointerede, at Marianne udtager til internationale turneringer u21 på tværs af alle discipliner – 
bortset fra Pool og Snooker - og er over de disciplinansvarlige. Der er opstået huller i strukturen, 
efter vi ikke længere har en Elitechef og specielt fordi pocket-disciplinerne pt har mange talenter. 
På den måde mister vi vigtige synergier disciplinerne imellem. 

MM: I de 3-4 år jeg har været i Ungdomsudvalget, har jeg kæmpet en kamp, for at finde 
repræsentanter fra Pool og Snooker til ungdomsudvalget. Det er ikke lykkedes. Jeg kan naturligvis 
ikke udtage spillere fra en disciplin- og et miljø, som jeg ikke har nok kendskab til. 

TD: Det er selvfølgelig et resultat af, at Jakob Lyng har kørt Pool, både administrativt og politisk, de 
sidste 10 år. Pool er en vigtig del af visionsplanen fremadrettet, så vi har på sigt ikke råd til den 
opdeling. Det må vi diskutere mere i den kommende tid. Jeg er ikke tilhænger af, at Pool og Snooker 
er isoleret, vi skal sætte det samlede DDBU i centrum. 

Det blev aftalt, at TD og MM kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde, hvor Jakob Lyng og 
Martin Søndergaard bliver taget med på råd omkring problemstillingen. 

Notatet om Arbejde- og ansvarsområderne for til de disciplinansvarlige blev godkendt. 

  

Ad. punkt 6 

Hver disciplinansvarlig samt Ungdomslederen præsenterer en status på ansvarsområdet og 
planerne for 2021 i henhold til del-visionsplanen for ansvarsområdet: 

5-Kegler: 

TT evaluerede 2020 ved at fremhæve følgende: Vi fået et nyt turneringsformat, hvor vi er gået væk 
fra dobbelt k/o og implementerede en elitetour samt en underliggende mesterrække Øst og Vest - 
8 afdelinger i 8 forskellige klubber, hvor der kommer to nye klubber på i foråret samt i alt 2 Grand 
Tour. Vi har en tilmeldingsgennemsnit på 34 tilmeldte pr. runde. 

Set i lyset af covid-19-situationen og de nye tiltag, så er vi glade for en beskeden tilgang på 5 nye 
spillere og en rangliste der i alt tæller mere end 50 spillere. 

Metaltræningen for eliten i 5-Kegler er påbegyndt. Vi har en dansk og italiensk mentaltræner. 
Milena Romano kører individuelle Zoom/teams samtaler, og Jørn Ravnholt holder gruppeforløb for 
ranglistens top 4, et wildcard og en supervisor. 

Med opslag på Facebook og hjemmesiden har vi generelt lavet god PR for sporten. Vi er klar over, 
at der er plads til forbedringer, når det gælder resultatformidling under selve tours. 

Vi har afholdt 3 instruktions aftener for skomarspillere, som har givet god feedback. 



Målsætningen for 2021: 

• Flere tilmeldinger i mesterrække Øst 
• Vi fortsætter mentaltræningen 
• Fuldt fokus på et godt DM 
• EM i Østrig – på trods af covid-19-situationen – bliver gennemført 
• Idé/plan om 5-Kegler turneringer på værtshuse  
• Turneringsformat på plads, som kan lancere 1.0 til næste sæson 

KE roste specielt idéen om at afholde en 5-Kegler-turnering på et værtshus, og understregede den 
haltende resultatformidling under tours og divisionskampe som værende et generelt problem i 
DDBU, hvilket udløste en længere debat om resultatformidling. 

Skomar: 

BJ vi har haft det første møde i Skomarudvalget, hvor vi alle var enige om, at vi skal være varsomme 
med ikke at konflikte med klubberne omkring borde og turneringer. Det at planlægge en 
skomarturnering ude i klubberne, hvor der både spilles individuelle og holdturneringer i andre 
discipliner, er en stor udfordring. Vi skal lægge os i smørhullet, hvor vi ikke bliver en konkurrent til 
klubber eller værtshuse, men derimod en styrkelse - og derfor skal koncepterne nøje 
gennemtænkes. Vores konklusion er, at Skomaren får sin plads med få, men store events. 

Skomar Champ 2020, som allerede er søsat og lanceret, men pga. covid-19-situationen er udsat vi 
blive et fast event. Vi vil gerne tilbage til oprindelige plan, hvor vi afholder massevis af mindre 
kvalifikationsturneringer overalt i Danmark, og favner bredt ud til firmaidræt, boligforeninger, 
værtshuse og billardklubber. Derefter er målsætningen at afholde større mellemrunder og 
landsfinaler, og til sidst finaleeventet på Damhuskroen. 

Vi kigger også på en andre spændende former for turneringer, som vil favne bredt. Vi kan for 
nuværende ikke komme ind på modellerne, men er gået i arbejdstøjet for at udtænke konceptet 
således vi sikrer det gavner både inden og uden for klubberne.  

Det hele kræver en nytænkning omkring licens og spilleberettigelse - noget vi arbejder på at 
udtænke.  

Emnet udløste en længere debat omkring licenser, priser, indskud, turneringsformater, 
støttemedlemmer, passive medlemmer og sponsorater etc. 

3-Bande: 

TL præsenterede projekt-2019 med Dion Nelin, Jakob Haack-Sørensen, Brian Knudsen og Thomas 
Andersen i folden. Vi satser 100% på disse spillere og forpligter os derfor også til at sende dem ud 
til alt, hvad der giver point til diverse internationale ranglister. Derfor bliver der meget lidt at spille 
for i de danske turneringer. Som ekstra gulerod, har det resterende danske elitefelt to World Cup 
pladser at kæmpe for, som findes via tours-ranglisten. 

Status er, at alle fire spillere ligger godt i svinget og er placeret inden for rammen, hvor man er 
garantereret pladser i kvalifikationsturneringerne til World Cups (top 96). 



KE stillede spørgsmålstegn ved hele tour-setuppet, som nærmest er afgjort på forhånd. Det koster 
spillere og det bliver uinteressant for sponsorer på den lange bane. 

TL luftede fordele og ulemper ved en ny tour-struktur for næste sæson. Hele miljøet kører på halv 
kraft, både klubber og spillere og det skal vi have gjort noget ved. I ABC Touren har vi for få 
nybegyndere, der tilmelder sig. Alt sammen noget det nye udvalg skal kigge på, så vi kan komme 
frem til et nyt koncept.  

• I 2020 havde vi Marianne og Charlotte med til EM for kvinder, lige inden Corona krisen 
indtrådte. Det arbejder vi videre med.  

• Ungdom/talentarbejde: Vi har en række træningssamlinger, som tilrettelægges af Tonny 
Carlsen og vores mentaltræner Jørn Ravnholt. 

Ungdom: 

MM evaluerede 2020: Spillerne har været meget tilfredse med samtalerne med vores mental- 
træner, Jørn Ravnholdt og glæder sig alle sammen til det videre samarbejde. Det har været et 
ustabilt forløb med stor udskiftning i gruppen, hvilket har ført til, at vi nu kalder det en talentgruppe 
i stedet for en ren ungdomsgruppe – stemningen er god i gruppen. 

5-Kegler: 

Vi har fået en ny gruppe sat op med Erling Sjørup som instruktør, hvor Jørn Ravnholt også er 
tilknyttet gruppen som mentaltræner. 

Jeg er bekymret for, at nedlukningen gør større forskel på ungdomsspillerne end os voksne, som er 
godt forankret i sporten. Ungdomsspillerne har en kort tid som ungdomsspillere og jeg mærker, at 
gejsten er svær at holde oppe med alle de turneringsaflysninger, da turneringerne er en 
altoverskyggende drivkraft. 

Keglebillard: 

Vi har Johnny Hansen som instruktør. Vi har en gruppe bestående af 10 spillere, som er godt fordelt 
i Øst og Vest. 

Der er udskrevet et ungdoms EM i april i Tjekkiet. Alt op til påske er aflyst. Der er en prøve-turnering 
for piger sideløbende med EM, som er på ungdomsudvalgets idéliste. Vi har lovet CEB at supplere 
med piger fra Danmark. Vi afventer dato og spillested for CEB’s sommercamps for 5-Kegler, Fri 
Carambole og kvindesamling. 

Ungdomsudvalget: 

Vi har i sagens natur haft meget lidt at tale om pga. Corona krisen og aflysninger. Vi leder fortsat 
efter person-emner til udvalget. 

Pige- og Kvindeudvalget: 



Vi har haft 2-3 møder over Facetime i det nye udvalg. Der er god gejst, idéer og holdninger i gruppen. 
Vi har sat os nogle konkrete mål: 

• Vi vil fordoble antallet af kvinder/piger, som spiller turneringsbillard under DDBU.  
• Afholde turneringer på tværs af disciplinerne 
• Stor tilslutning til ladies cupper 

Keglebillard: 

KE: Det vi skal have fokus på i keglebillard er: 

• DM i Asaa 
• Instruktionsvideoer fra begyndere og opefter. Deadline er inden næste sæson  
• Grandprix turnering (sætspil til 200 med hvid i banden for bredden og eliten) 
• Rekrutteringskampagne for voksne mellem 30 og 60 

MM anbefalede generelt klubber til at søge ”Bevæg Dig For Livet” puljen i forhold til projekter vedr. 
rekruttering. Vi har i BK Fluen søgt puljen i forhold til socialt udsatte. Konceptet er, at vi holder åbent 
hus om tirsdagen for målgruppen. Vi håber at de melder sig ind i billard eller pensionistklubben 
efterfølgende. Vi har modtaget 40.000 kr. til projektet. 

 

Turneringsudvalget: 

JM orienterede om situationen under Covid-19, som har givet mange planlægningsproblemer, og 
ikke mindst, hvis nedlukningen fortsætter. Flere klubber vælger at lukke helt ned, også selv om 
eliten er undtaget. Resultatet bliver, at vi er nok nødt til at udvide sæsonen frem til midten af juni, 
hvilket også betyder, at tilmeldingerne til næste sæson udskydes samt Hannes ferie i sekretariatet 
må udskydes. Det er ikke nogen nem øvelse, men TU vil gå langt for ikke at aflyse turneringer.  

På trods af Covid-19-situationen, så manglede vi kun at sælge 120 licenser for at komme på niveau 
med sidste sæson. Det synes vi er er en succes, set i lyset af at nogle klubber slet ikke har tilmeldt 
deres pensionister. 

Ovenstående udløste en længere debat, hvor der var gode argumenter og bred enighed for at undgå 
aflysninger: Ingen i DDBU skal føle sig mindre værdsat og vi må heller ikke vænne os til ikke at spille 
Billard. 

Snooker: 

MS orienterede om situationen: Status er, at vi har lige så mange turneringsspillere, som vi havde 
sidste år. Tendensen er opadgående, hvis man har Covid-19-situationen i mente. Vi har slået ny 
rekord i en Grand Prix turnering med 51 tilmeldte. Stemning og gejsten er generel stor, folk vil bare 
gerne spille turneringer. Vi har nye ungdomsspillere i miljøet og sigter efter et stabilt U21 DM 
fremover, det har igennem årene svinget for meget i deltagerantal. 



Trods to tredjedele af miljøet er sjællænderne, er de meget rejsevillige og overnatter gerne. Vi har 
udfordringer på bordkapaciteten, vi har dybest set kun 3 reelle spillesteder, hvor vi kan spille 
ordentlige turneringer. Vi vil forsøge at konstruere et format tilpasset ét bord. 

Så er planen at afholde samlinger for eliten- og ungdommen/talenter i 2021: To for eliten og tre for 
ungdommen. 

Internationalt: Udvalget mangler generel information på EM (EBSA) og status i forhold til covid-19 
etc. I forhold til Nordisk samarbejder, så går vi ud fra det bliver afholdt. Nordisk Mesterskab er som 
minimum udsat til juli, august eller september. Seneste kommunikation var medio november, vi skal 
finde en dato for et webinar i januar. Spillerne er naturligvis utålmodige over den generelle 
manglede information vedr. NM. 

Vi har nogle store talenter i Snooker, som alle er U21. Per Micki kører en talentgruppe i Copenhagen 
Pool & Snooker House. 

Afslutningsvis gik snakken på, hvad vi kan gøre for de unge, hvordan vi kan holde på vores talenter 
og udvikle dem. 

Pool: 

TD informerede om situationen i Pool, som i øjeblikket står uden en disciplinansvarlig:  

• Jakob Lyng er administrativ leder.  
• Konstitueret Pooludvalg bestående af: René Bak, Matias S. Mortensen og Jesper Johansen.  
• Niels og Katrine Fejen står for elitetræningen under ”The Terminator College”. Gruppen 

består af: Mickey Krause, Andreas Madsen, Christoffer Lentz, Jeppe Tyde og Mathias S. 
Mortensen (seks samlinger). 

• Målet er, at de unge i første halvår skal deltage i to til tre Euro Tours og/eller EM. 

KE luftede idéen om til et nordisk samarbejde med Sverige, som har store pool-traditioner. Evt. 
Malmø København samarbejde. TD noterede emnet til næste møde i Nordisk Council. 

Ad. punkt 7 

Status på Skoleprojektet: 

MM leverede en status på Skoleprojektet:  

De sidste mange måneder har jeg brugt meget tid på projektet. Det har været en udfordring at 
komme helt ned i niveau, opfinde, afprøve og video-optage de lege, spil og øvelser, der passer til 
projektet, hvor børnene kan gå lige fra skolebordet hen til billardbordet og samtidig få noget ud af 
det. Det har været lidt en udfordring, men jeg synes vi er kommet godt i gang. 

Den største udfordring har været at få klubberne med ind over og byde ind med de to til fire timer 
om ugen projektet kræver. Det har været op ad bakken at overbevise vores klubledere om, at idéen 



er god for deres klub. Når vi så kontakter klubberne for at invitere dem til at være en del af projektet, 
så kan de ikke rigtig få øje på frivillige i klubben, som har tiden til projektet. Når det så er sagt, er 
det alligevel lykkedes at finde 11 klubber med ca. 24 omkringliggende skoler: Syv fra Vest og fire fra 
Øst. Klubberne står klar til at springe til, når materialet og hjemmesiden er klar omkring 1. februar.  

Vi har filmet alle øvelserne med to til tre ungdomsspillere, og vi har haft en klasse på besøg, for at 
tage en masse billeder, som skal bruges til PR på hjemmesiden. Lasse og jeg mødes i uge 1 og 
gennemgår alle beskrivelser og tekster. 

TD: Vi forventer svar fra Nordea Fonden vedr. støtte til projektet primo januar. Projektet kan op- og 
nedskaleres alt efter, om vi får tildelt støtte, så vi kan få materialet rettet til. 

Opdateringen udløste en længere debat omkring det lavpraktiske, fremvisning af materiale, 
alderstrin, efterskoler, ungdomsskoler og TT som er skolelærer til dagligt, vil undersøge, om 
projektet er noget hans arbejdsplads har interesse i at gå videre med. 

 

Ad. punkt 8 

Status på visionsplanen og præsentation af den overordnede målsætning for 2021: 

TD gennemgik de målsætninger for 2021 og projekter, som DDBU skal arbejde på:  

• Stabilisering og forankring af den nye bestyrelsesstruktur med disciplinansvarlige og 
udvalgenes arbejde  

• Rekruttering af medlemmer 
• Langsigtet plan for udviklingen af sekretariatet 

 

Definition af specialkonsulentens arbejdsopgaver, herunder 

• Kortlægning og implementering af pensionistbillard via Ældresagen mv. i flere klubber evt. 
som et fondsprojekt 

• Etablering af nye klubber og integration af eksisterende billardklubber fra boligforeninger, 
firmaidræt, ungdomsklubber osv. 

• Integration af større billardspillende grupperinger ind i DDBU 
• Fundraising til eliten 

 

Nye projekter bl.a. “Koncentrationssportens Hus”: Idé til et pilotprojekt på tværs af flere 
idrætsgrene i samarbejde med stat, kommuner samt regioner. Meningen er, at det finansieres af 
fonde. Idéen er fælles faciliteter: restaurant/cafe, overnatningsmuligheder, mødelokaler, 
showrooms, spillesale og venues med plads til mange tilskuere med TV samt fælles administration. 
Planen er at lave et pilotprojekt, som skal kunne skaleres ud i hele landet i forskellige størrelser.  



Se detaljer i vedhængte bilag 1: “Visionsplanen 2021 - Årets mål” 

Ad. punkt 9 

Debat og fastlæggelse af fremtidig beslutningsprocedure for eksekvering af visionsplanens 

overordnede punkter – og derunder konkret: Formandshonorering: 

Det besluttes, at eksekveringen af Visionsplanens overordnede punkter, som har stor økonomisk 

indvirkning på DDBU, skal vedtages af den samlede bestyrelse og ikke kun FU.  

Bestyrelsen besluttede at honorere formanden for sit arbejde. Aftalen kan opsiges fra dag til dag, 
hvis det f.eks. bliver nødvendigt at reducere udgifter.    

Ad. punkt 10 

Præsentation og debat af budget for 2021 – samt vedtagelse baseret på blandt andet en aktuel 

finansrapport for 2020: 

FU fremlagde budgettet for 2021, som godkendes med følgende bemærkninger om, at 

• Præmiepenge på i alt 54.500 kr. til DDBU Cup 3-Bande, Tenax Cup, Søgaard Cup, OB Øst og 

SC Øst og Vest indskrives i budgettet 

• Nordiske Mesterskaber kan komme på tale som en merudgift 

• Set i lyset af covid-19 situationen og de usikkerheder der følger, så kan budgettet løbende 

tilpasses den aktuelle situation 

Ad. punkt 11 

Meddelelser: 

TD meddelte følgende: 



•  Niels Nygaard trækker sig som formand for DIF og overgår som EUC-præsident. Det 

betyder så, at vi har et muligt kampvalg i maj imellem de to næstformænd i DIF: Hans 

Natorp og Thomas Bach, hvor DDBU skal tage stilling til, hvem vi støtter 

• DDBU har forlænget sponsoraftalen med Sehard til 3-Bande tours  

• Vi forhandler i øjeblikket med Søren Søgaard vedr. nyt samarbejde og vi skal snart i gang 

med forhandlinger med Saluc 

• DM i Asaa løber af stablen som planlagt 

•  Pool reglerne er oversat til dansk af Katrine Feijen og godkendt af Jakob Lyng 

• 59 klubber er foreløbig tilmeldt på foreningstilskud.dk. – målet er ca. 70-80 %. 

• Vi forhandler strategispor med DIF. Vores nuværende aftale udløber den 31. december 

2021. Vi har definerede grundlaget på plads. Hovedpunkterne er: Rekruttering af nye 

medlemmer, etablering af nye klubber og vores internationale discipliner. Bestyrelsen 

orienteres løbende om forhandlingerne med DIF og involveres i den endelig beslutning. 

• DIF har sat en deadline den 6. januar 2021 på liste over DDBU’s elitespillere til 

Kulturministeriet, som er skåret ind til benet, argumenteret og velovervejet 

 

Ad. punkt 12 

Eventuelt: 

TT foreslog en opdatering af TU reglementet og helt konkret i forhold til 
påklædningsregler/dresscode. Eksempelvis står der, at man godt må spiller i jeans men ikke i 
cowboybukser. Der er for mange uklare formuleringer og det kan, og skal, præciseres bedre. 

TT arbejder på et udkast til nye beskrivelser og formuleringer af påklædningsregler/dresscode. 

TD oplyste, at der allerede siden sidste sommer er en revision af TU reglementet i gang (efter at 
alle spilleregler og materialereglementer er blevet reviderede) og der vil komme en ny klar 



skillelinje imellem sport og hobby for at kunne definere bl.a. påklædning til disse grupperinger 
forskelligt. Desuden er reglerne for alkohol og alkoholtests allerede blevet tydeliggjorte.  

Mødet sluttede kl. 16:38 

Referent Rune Kampe 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


