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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. FEBRUAR 2016 I BRISTOL 

 

 

 

Deltagere: 

Jan Mortensen – TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) 

Sv. Aage Hansen (SVH) 

Peter Lund (PL) 

Karsten Jørgensen (KJ)  

Hanne Rasmussen (HR) 

 

 

 

Forslag fra Viborg BC 

Forslag til ændring vedr. spilletidspunkt i Tenax turneringen ønskes fremsendt til rette instans i 

DDBU af spillerne i Tenax turneringen 2 RD pulje 15 Arden 3 (A) - BK Fluen 1 (F) - Viborg 2 

(V)  

Baggrund for ønsket: 

 - De 3 hold havde aftalt mundtligt, at kampene skulle afvikles søndag den 13.12.2015 

 - 2 hold A og V mødte op så der kunne spilles kl 11, F mente (mob) at det var kl 13, der var aftalt 

 - A og F aftalte, at F skulle møde frem så hurtig som mulig. V nedlagde protest 

 - A forklarede V at protesten ikke ville blive taget til følge, da protesten var mundtlig aftalt 

(erfaring) 

 - V meddelte A at de alligevel ville nedlægge protest når F fremmødte, hvilket de gjorde 

 - F tilkendegav at de ikke ville være kørt den lange vej, hvis de havde vist at der blev nedlagt 

protest 

 - F tilkendegav også at det nok var dem, der havde misforstået tidspunktet, når 2 hold var 

fremmødt 

 - A og V begyndte deres kamp inden F mødte frem (regelbrud) V tabte 

 - Da V af private årsager gerne ville hjem spillede V og F den næste kamp (regelbrud) V tabte 

 - Pause (Spisning) V tilkendegav (på baggrund af Fs spil) at det var synd.at der var nedlagt 

protest 

 - Alle 3 hold syntes, at det var en rigtig dum situation, der var opstået og ønskede en ændring 

 - V kørte hjem, A og F spillede deres kamp F tabte (regelbrud)  

 - På vejen hjem besluttede V pænt at takke nej, hvis de blev tilbudt at spille kampene om 

De 3 hold ønsker: 

Kampdag og tidspunkt skal aftales skriftligt (sms eller mail) og det skal meddeles DDBU 

 

Forslaget taget til efterretning, fra næste sæson vil indbydelsen blive tilføjet ”Kampdag og 

tidspunkt aftales via SMS eller Mail. – Aftalen skal IKKE meddeles DDBU 

 

mailto:ddbu@ddbu.dk
mailto:nuchel@ddbu.dk
http://synd.at/
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Emne: Forslag til ændring af Turneringsreglementet § 7 stk. H 

Jeg vil først og fremmest høre hvorfor handicapturneringerne i 3bande er blevet ændret til at det 

kun er spillere til og med kl A der må deltage. Det forslag der kom i november (som blev 

vedtaget) gik kun på keglebillard, og fair nok at sætte en grænse ved max 800 point, som er 

distancen i eliterækkerne. Jeg er derfor uforstående overfor at det også skulle ændres for 3bande. 

Som I nok kan fornemme vil jeg meget gerne have ændret handicapturneringerne i 3bande tilbage 

til det "gamle", altså til og med kl M. Så kan jeg selvfølgelig selv deltage, men mest pga. så er 

der flere kampe for mig. Jo højere op i rækkerne man kommer jo færre kampe medmindre man 

deltager i alle discipliner ;) 

Grunden er: 

1) Distancen for elitespillere i 3bande er 50 point, og med den nuværende struktur i distancerne 

"årssnit * 50 + 5 point" så giver den nedre grænse i kl M  0,650 = 37,5  (38point) og den øvre 

grænse 0,899 giver 49,5 (50point) 

altså kan man som kl M-spiller holde sig indenfor elitedistancen ligesom i keglebillard.  

2) På østsiden har vi de sidste par år haft svært ved at fylde handicapturneringen i 3bande op, og 

ved at afskære kl M-spillere muligheden for at deltage, er jeg desværre ret sikker på at turneringen 

ikke vil blive oprettet, da der ikke vil kunne skaffes 30 tilmeldte, som er minimum.  

Konkret ændringsforslag:  

§ 7 stk. H     "I turneringer udskrevet af DDBU, hvor der spilles til handicapdistancer, må den 

beregnede distance i keglebillard ikke overskride 800 point. Distancen carambolediscipliner er 

til og med kl. M distance " 

 eller til "I turneringer udskrevet af DDBU, hvor der spilles til handicapdistancer, må den 

beregnede distance i keglebillard ikke overskride 800 point. I 3bande carambole må den 

beregnede distance ikke overstige 50 point. Øvrige carambolediscipliner er grænsen kl. A" 

Jeg håber at dette forslag vil blive taget op hurtigst muligt, så ændringen kan træde i kraft inden 

sidste tilmelding til dette års DDBU-cup i 3bande d. 10/1 2016, eller at der vil blive givet 

dispensation til kl M-spillere indtil forslaget vedtages på næste TU-møde. 

 

På vegne af Næstved Billard Klub's bestyrelse. 

Mvh. Thomas Holmehøj 

 

TU-udvalget blev enige om, at distancen i handicap ikke må overskride følgende: 

 Keglebillard 800 point  

3-bande carambole 50 point    
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Tilføjes TU-reglementet § 8.3 stk. H 

På DDBU´s eliteudvalgsmøde den 6. januar 2016 blev følgende besluttet. 

 

DM 3-bande carambole bliver fremover afviklet hvert år den 1. eller 2. weekend i januar måned. 

DM 2017: -  3-bande tours ranglisten forår 2016 og efterår 2016 danner grundlag for deltagelse til 

DM i januar 2017. 

 

Begrundelsen er at udtagelseskomiteen ønsker en så aktuel baggrund for udtagelse til VM for 2-

mandshold og til EM som muligt.  

 

Ovennævnte er gældende pr. 1. januar 2016  

 

H.    Kvalifikation til DM 3-bande Carambole 

        Placering nr. 1 – 16 på Tour ranglisten (følger kalenderåret) er videre til DM finalen 

Der er ikke noget krav om deltagelse i samtlige afdelinger for at komme med til DM 

finalen, - placering på ranglisten er udfra samtlige tours. 

 

 

 

Vedtaget på elitesudvalgsmøde den 6. jan. 2016 (skal tilføjes i tu-reglementet) 

 

§ 7 Stk. 20 

En udtagelseskomite (UK) på 5 personer er ansvarlig for udtagelse af spillere til VM – EM i 3-

Bande Carambole og 5-Kegle. 

UK består af: Formanden – Næstformanden – Eliteudvalgs formand – Turneringsudvalgs formand 

- Generalsekretær 

Som grundlag for udtagelsen i 3-Bande Carambole vil UK bl.a. lægge vægt på de opnåede 

resultater ved DM/NM/Tours og placering på ranglisten fra Elitedivisionen. 

I 5-Kegle udtages gruppen til de internationale mesterskaber af UK. De 2 finalister fra det sidste 

afholdte DM er automatisk en del af gruppen.  

 

Indføres i Turneringsreglementet 

 

Ansøgning om dispensation fra  Gersagerparken 

I forbindelse med et ønske om en gennemgribende istandgørelse af vores nuværende lokaler, har 

vi også et stort ønske om at udvide fra de nuværende 3 kegleborde til 4, såfremt dette kan lade sig 

gøre, så vi forhåbentlig vil kunne spille 2 hjemmebane hold samtidig og, ligeledes, vil kunne 

afholde cupper og andre lign turneringer.  

 

Efter tlf aftale med Jan, skal jeg hermed, på Gersagerparken Billardklub's vegne, ansøge om 

dispensation til at måtte opstille 3 kegleborde i et lokale på 10,41 X 6,43 m, sådan at afstanden 

mellem midterbordet og de 2 yderste borde bliver minimum 130 cm, som er mindstekravet for at 

kunne godkendes til regions- og landsfinaler, i tilfældet af at vi skulle blive så dygtige, at vi 

kvalificerer os til at afholde disse.  
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Afstanden mellem de respektive ydervægge og de yderste borde, i begge ender af lokalet, vil i 

givet fald så kun kunne blive ca 134 cm, hvor kravet jo er 150 cm, for at dette kan godkendes til 

regions- og landsfinaler, og det er disse mål er gør at behovet for dispensation ønskes, så vi fortsat 

er godkendt til at kunne spille divisions- og lavere rangerende turneringskampe og lignende på 

alle 4 borde, uden at blive diskvalificeret. 

Der vil blive opstillet et 4. Bord i et tilstødende lokale, som uden problemer overholder alle de 

krævede fri afstande.  

Jeg har opfattet det sådan, at de krævede afstande på henholdsvis 150/130 cm er gældende fra 

overkant bord til loft, sådan forstået at det er tilladt at have mindre møbler, reoler mv stående 

langs væggene, fra gulvet og op til overkant bord, og vil gerne have dette bekræftet! 

Skulle I have brug for yderligere, hører jeg gerne fra jer, også på tlf. 42954711 

Vi ser frem til at høre positivt fra jer, snarest muligt, når I har afholdt jeres interne møde om sagen 

i februar, som omtalt af Jan dd.  

 

Kjeld Faxholm 

Turneringsleder (og projektkoordinator) 

Gersagerparken Billardklub 

 

DDBU har tegningen over Gersagerparken´s lokaler. 

TU-udvalget er enige om, at Gersagerparken får en dispensation, dog vil den ikke være 

gældende til RF, LF og DM, ved disse arrangementer skal de nedskrevne mål i 

materialereglementet overholdes. 

 

Forslag fra BK Frem 
  

 Iht. til vedtaget forslag fra Sakskøbing BK om ændring at distancer for kvinder ved TU-

mødet d. 04. sept. 2015. 

Det er med stor undren, at jeg har læst referatet fra TU-mødet d. 04. sept. 2015, hvor det blev 

besluttet at ændre snitgrænser/ distancer i kvinderækkerne. Det på baggrund af et yderst spinkelt 

forslag fra Sakskøbing BK.  

Min forudsætning for at kalde forslaget spinkelt er udelukkende for egen regning, men jeg finder 

det beklageligt, at ændre distancerne i nogle af kvindernes individuelle rækker uden at gøre det i 

alle rækker og det set i lyset af, at der henvises til et ligestillingsprincip med B-rækken hos 

seniorerne. Yderligere begrundes der Gud-hjælpe-mig (Undskyld udtrykket) med, at der 

antageligt går flere kvinde spillere rundt og ikke ønsker at træne, da de kommer over 10 i snit og 

distancen dermed bliver for høj. Samtidig begrundes der så også med, at man ikke ønsker at 

risikere måske at skulle spille 55-60 indgange.  

Personligt finder jeg denne holdning direkte svag! Hvad med at tro på eget talent og evne, som der 

angiveligt må være ud fra dette forslag, frem for at antage at skulle spille 5-10 ekstra indgange i 

forholdet til at holde sit års snit. Jeg ved dog godt, at det ikke altid lykkes at holde dette. Men 

tænk dog positivt. Udfordr dig selv og kæmp mod de stærkeste, det kan jo være, at du kan evt. 

lukke i 40-45 indgange. 

Jeg finder det endvidere foruroligende, at denne holdning er derude i billard Danmark. Det lyder 

for mig lidt som, at der er visse spillere, der trods alt har troen på egne evner, men ikke ønsker at 

forbedre sig. For mig at se er det en form for snit pleje, hvilket gør, at jeg da så sandelig ikke 

håber, at disse spillere deltager i turneringer. For så er der vel tale om snyd? Hvem er i øvrigt 

disse talenter der ikke ønsker at forbedre sig? Deltager de overhovedet i DDBUs turneringer, eller 

skjuler de blot deres talent? 
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Nogle vil sikkert stille spørgsmålet, om ikke min henvendelse/klagesang skyldes, at dette forslag 

vil kunne ramme BK Frem spillere. Det vil jeg hermed redegøre for, at det ikke udelukkende gør! 

Jeg har lavet ”lidt” research vedr. kvinde spillerne i dansk billard. Her har jeg så vidt muligt 

skrevet alle spillere ind i et Excel ark, som jeg vedhæfter. Informationerne er hentet ved besøg på 

samtlige spilleroplysninger for de enkelte klubber. Der kan derfor godt være smuttet nogle navne. 

Som situationen er lige nu, har vi ud fra min research 283 kvinder registreret i DDBU. Af disse er 

213 spillere licens berettigede i indeværende sæson. Herfra kan trækkes 5 navne, som ikke har 

noget snit i kegle billard. Tilbage har vi altså 208 licens berettigede spillere, hvor af 13 spillere 

ville kunne tilmelde sig DM, hvis reglen allerede ville være trådt i kraft i denne sæson. Hertil 

kommer 2 spillere, der ikke er licens berettiget i år. 

Det er klart, at der kan være usammenhæng i en kommende regel kontra spillerne i denne sæson. 

Jeg prøver blot at se lidt analytisk på det, og da jeg ikke kender spillernes snit til næste år er det jo 

ikke muligt at tage højde for dette. Spillere kan falde i snit, hvilket vi selvfølgelig ikke håber på, 

men samtidig kan vi heller ikke antage, at andre stiger nok til at nå deres mål for sæsonen, som nu 

knuses for nogle af denne nye regel.  

Som det ligger lige nu vil 4 spillere i intervallet 7,50-8,99 i snit kunne tilmelde sig til DM 

2015/16, men hvis de ikke stiger i snit, vil denne mulighed være udelukket næste år, fordi der 

givetvis er spillere der vil ikke forbedre sig. Jvf. Sakskøbings forslag. Det finder jeg ikke rimeligt. 

Én af disse spillere er Korsørs blot 18-årige talent Nanna Petersen. En af de yngre spillere, og det 

er vel de unge vi håber på, da de etablerede Mester og Elite spillere jo gerne må udfordres på sigt. 

Men hvad hvis træningsfliden ikke rækker præcis nok? Jeg håber ikke at interessen forsvinder på 

baggrund af en sådan ændring. 

Ved siden af dem har vi 8 spillere som ligger i intervallet 7,00-7,49 i snit. 6 af disse spiller i 

indeværende sæson, og jeg er da sikker på flere af disse kæmper en brav kamp for at komme over 

7,50, som det kræver nu for at kunne melde sig til DM kvalifikationen. Særligt de 4 der ligger i 

alderen 19-36 år. Dette vil så ikke række grundet en ændring af denne karakter, med mindre de da 

stiger helt op til 9,00. 

Det er ingen hemmelighed, at det af og til diskuteres rundt i klubberne, at kvindespillere ikke når 

samme niveau som mændene. Hvad dette skyldes skal jeg ikke kunne sige, om det blot er antallet 

af kvinder der er væsentligt lavere end hos mændene, skal være usagt.  

Jeg vil kommentere lidt på, at der pludselig sammenlignes senior kontra kvinder i forslaget, og her 

af vedtages en ændring for at tilpasse snit i to rækker. Man bør vel i så fald gøre dette i alle 

rækker.  

Eks. herpå kan være: 

 Lægge B og C rækkerne sammen hos kvinderne  

 Opdele E rækken til to hos seniorerne, så disse svarer til B og C hos kvinderne altså ved 

grænsen 2,99 

Hvis vi skal til at have et ligestillingsprincip, som forslaget går på med distancen 500 fra 14,00 i 

snit. Bør denne så ikke også hedde B-rækken, og alle rækker dermed rettes til ligeledes. Her er jeg 

så godt klar over, at der som situationen er nu, ikke vil kunne afvikles et DM for kvinder med 

Dansk Idræts Forbunds medalje, da der ingen Mester eller Elite spillere er. Og jeg vil da 

understrege, at det slet ikke er den retning vi skal gå. Jeg prøver blot at pointere min holdning for 

usammenhængen i at godkende et forslag på den baggrund. Med det ny system, vil der være 

færre, der kan prøve sig af i kampen om en DM deltagelse. Herunder vil blandt andet Sakskøbings 

stærkeste kvinde spille blive straffet. Det er for mig at se et fuldstændig galt forslag, med mindre 

hun da er en af de spillere, der går rundt med et gemt talent og ikke ønsker at gøre brug heraf. 

Dette tror jeg selvfølgelig ikke er tilfældet. Giv hende da den forsatte mulighed for at kæmpe med 

de stærke. 
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Vi kan jo ikke være sikre på, at de sammen kvinder, der deltager ved DM nu, bliver ved med det. 

Det også taget med i forhold til, at nogle af de der kan deltage nu, sjældent tilmelder sig. Så hvor 

er vi på vej hen? Et DM med kun 4 kvinder – eller slet intet? Har man overvejet denne risiko? 

Personligt føler jeg, at der måske er skudt lige hurtigt nok fra hoften ud fra forslaget fra 

Sakskøbing BK. Jeg ser dog gerne frem til at høre, hvilke overvejelser der er gjort fra TU´s side. 

 

Jeg foreslår, at TU genovervejer forslaget og, at det nuværende system bibeholdes. Så spillerne 

der har muligheden for det nu, samt de der forhåbentligt stiger nok i snit til det, fremover kan 

prøve sig af mod deres idoler. Som der jo trods alt ikke er mange af. Det vil uden tvivl styrke dem 

i muligheden for at forbedre sig, samt give mere rutine. For ikke at tale om, at lysten klart kan 

blive øget. 

 

Niels Øland,  

Turneringsleder, BK Frem. 

 

TU-udvalget diskuterede BK Frem´s forslag og da alle andre syntes tilfreds med ændringen, 

blev forslaget afvist, og det vedtagne forslag fra Sakskøbing bibeholdes. 
 
  
  
  

   

Forslag vedr. afvikling af individuelle kegle turneringer for Juniorer 0-9,99 i snit. 

Undertegnede foreslår hermed, at man fravælger at afholde Regionsfinaler for Juniorer. I stedet er 

min idé at man afholder en fælles Landsfinale for alle tilmeldte spillere med 0,00-9,99 i snit. 

Spillere med snit på 10,00+ har muligheden for at deltage ved Junior-DM. 

Min idé er yderligere at dette stævne afvikles i samme weekend og sted som  Junior-DM i kegler, 

5-kegle og 3-bande. (Derfor snitgrænsen 0,00-9,99). 

 

Fordelen herved kan være, at de helt unge og nye spillere kan få en fornemmelse af hvad det vil 

sige at spille Junior-DM og dermed måske blive ekstra motiverede til at stræbe efter dette. 

Samtidig med at de får muligheden for at se de dygtige unge, får de også muligheden for selv at 

spille, hvilket vil være et plus, da de til tider kan have svært ved selv at holde sig fra billardbordet, 

når de har været tilskuere ved Junior-DM (Sidstnævnte er en observation fra sidste års Junior DM 

i Nykøbing Falster). 

For at få flest mulige deltagende foreslår jeg, at der sendes invitationer ud til klubberne for at gøre 

opmærksom på dette tiltag.  

Afviklingsplanen:  

Stævnet afvikles som Junior DM med indledende runder i 3 og 4 mands-puljer (Seedning efter 

årssnit) 

Nr. 1 og 2 går videre til Knock-out turnering, hvor de seedes efter %-fremgang i forhold til 

årssnittet.  

Præmier: Medaljer plus evt. sponsor præmier. 

 

Niels Øland Hansen 

Turneringsleder BK Frem 
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Forslaget blev vedtaget som en prøve, skulle det vise sig der kommer mange deltagere til 

ungdomsrækkerne, må vi gå tilbage til den nuværende afvikling (2 forskellige spilledatoer) 

Regionsfinalerne bibeholdes, så det er LF og DM juniorer der bliver placeret på samme sted og 

spilledag. 

  

    

Fra Frederikshavn BK 

Jeg har deltaget i ladies cup Sæby den 16.01.2016 og nedlægger herved protest. 

Jeg er tilmeldt med et snit på 3,36 og det vil sige at jeg skal have 84 point for at vinde en kamp, 

men er sat til  86 point. Da jeg henvender mig til Henrik Anderson som er stævneleder får jeg at 

vide de ikke rette det til de 84 point hvilket jeg ikke kan forstå, da man i andre klubber godt kan 

rette det.  

Desuden har det forårsaget at jeg ikke kom i finalen da jeg tabte første kamp med 2 point som jeg 

manglede de sidste 5 indgange. Havde det været de 84 point havde jeg vundet. Ligeledes kunne 

jeg have opnået flere point. 

Hvad kan der gøres?? 

Karin Abel, Frederikshavn BK 

 

KJ kunne oplyse, at fejlen er rettet og det vil ikke ske igen. – Cuppen kan ikke spilles om, så det 

nuværende resultat er gældende. Turneringsledelsen i den pågældende klub burde have rettet 

fejlen, da han blev gjort opmærksom på det. 

 

 

JM: -  Eurokegel – MBN: (punkt fra eliteudvalgsmøde 6. febr. 2016) 

 

Demonstrations disciplin til EM i Brandenburg i 2017. Testturnering afholdt i Greve. Spørgsmål 

om hvorvidt spillet kan blive sat på kalenderen efteråret 2016 som et DM. Som et officielt DM 

kan disciplinen ikke afvikles men vi kan afvikle den som et Landsmesterskab med indledende 

kampe i Øst og Vest. Selvom disciplinen skal afvikles på kleinmatch er vi nødt til at spille på 1/1 

– match caramboleborde. Til EM i 2017 udtages finalisterne fra landsmesterskabet medens nr. 3 

og 4 får muligheden for at deltage for egen regning. Dette som udgangspunkt idet vi ikke kender 

deltagerantallet og de videre foranstaltninger endnu. 

TU vedtog at Eurokegel kommer på datoplanen i sæson 2016-17.  

Der spilles ned til 4 øst og 4 vest – LF består af 8 spillere. 

Niels O. Hansen bliver bedt om at indsende regler og gerne forslag til indbydelsen  

 

 

ABC-Tour 3-bande carambole 

 

ABC-Tour i 3-bande carambole (indbydelsen vedhæftet) – Michael B. foreslår at vi i næste sæson 

placerer tours på samme datoer som 3-bande tours (elite) 

HR udsender indbydelsen i uge 7 – tilmelding skal foregå på billardresultater som ved elite 

tours. – Viser det sig at der er interesse, udskrives den næste sæson på samme datoer som 

i 3-bande tours (elite) 
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Søgaard-Cup kegler og 3-bande 

Horsens BK har fået tildelt finalen den 28. maj 2016 i kegler, og (arrangør mangler fra øst) den 

30. april 2016 i 3-bande carambole 

 

Tenax Double 

Der var enighed om at der fremover ikke længere kan komme 3ere med, kun nr. 1 og 2 går 

videre, det vil sige, at turneringen kan udskrives med en til to 4-mands puljer 

 

Online skemaer på billardresultater. 

Der var enighed om, at indtil online skemaerne fungerer 100% lægger KJ også et exel skema op, 

så kan klubberne selv vælge hvilken af de to skemaer de vil benytte 

 

Klubdragt: 

Ser mange der spiller i cowboybukser og nogle ikke har klub logo på.  

Det kunne måske være en ting som skulle indskærpes?  

Mvh Heine F Jensen, Viborg 

 

Der er enighed om, at reglerne rundsendes til klubberne med en opfordring til at de skal 

overholdes. 
 

DM 5-kegle 2-mandshold 

P.g.a. EM er vi nødsaget til at finde en ny dato till 1. runde i DM 5-kegle hold, en opgave Sv. 

Aage og Jan tager sig af 

 

Handicap turneringer 

Michael B Nielsen: - Handicap turnering, - hvad gør vi i 1. runde hvor der ikke spilles, - som det 

er nu går spillerne videre til næste runde med placering og 100% 

 

Der var enighed om at en spillers årssnit må være 100%, skulle der være afbud i 1. runde og de 

øvrige 2 spillere vælger ikke at spille kampen, men gå videre med deres placering og snit til 2. 

runde er det 100% der er korrekt. 

 

 

 

Turneringssæson 

På baggrund af, at nogle elitespillere har udtrykt ønske om forlængelse af turneringssæsonen har 

DDBU´s turneringsudvalg sendt skrivelse ud med tilbagesvar 

 

9 spillere ønskede en sæson forlængelse 

52 spillere ønskede ikke en sæson forlængelse 

 

Så den diskussion må hermed betragtet som afsluttet 

 

 

 

 



10 
 

DM arrangører: - Så er alle DMer på plads 

 

    08.-10. april 2016 DM keglebillard kvinder og mænd 

 

Viborg BC 

07.-08.  maj  2016 DM 3-bande indv. herrer 

 

BK Grøndal 

01.-03. april 2016 DM keglebillard JBM liga slutspil 

 

Vinder af grundspillet 

17.-20. marts 2016 

DM 3-bande Billard JBM liga 

slutspil 

 

Vinder af grundspillet 

28.-29. maj 2016 DM juniorer kegler, 3-bande, 5-kegle 

 

BK Frem 

14.-15. nov. 2015 DM biathlon 

 

Næstved BK 

12.-13. marts 2016 DM 5-kegle 

 

Ikast BK 

21.-22. maj 2016 DM 2-mands hold 5-kegle 

 

Næstved BK 

23.-24. april 2016 DM 1-bande carambole 

 

Næstved BK 

30. april-1. maj 2016 DM fri carambole 

 

KBK/BNV 

05.-06. dec. 2015 DM cadre 47/2 

 

KBK/BNV 

07. maj 2016 5-kegle tours finale 

 

Næstved 

 

********* 

 

§9 – Puljeinddeling 

 

Seedning: 

 

A. Kegler: - Totalseedning fra start (forslag fra Vejby BK)  

B. 3-bande carambole: Seedning foretages på baggrund af de 16 bedstplacerede fra 

Tours Ranglisten – følger kalenderåret 

C. 5-Kegle: - Nr. 1 – 4 fra sidste DM seedes først, derefter DDBU´s officielle rangliste i 

pågældende disciplin. 

 

TU-udvalget vedtog punkt A 

Punkt B og C er vedtaget af eliteudvalget 

 

Turneringsafvikling: (Fjernes) 

 

 Såfremt der afvikles runder ud over semifinale og finale, gælder flg.: 

 

A.  I Keglebillard og 3-bande carambole mænd seedes de 16 bedste direkte til semifinalen, dog 

forudsættes, at spillerne fra 5 – 16 har elitesnit, - der foretages totalseedning i alle runder.  

 

B 5-kegle: Der spilles kvalifikation om 16 pladser i DM finalen - der foretages total-seedning i 

alle runder.  
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Seniorcupper i vest 

Rundt om i klubberne er der delte meninger om afvikling af seniorcupper, så for at tilgodese alle 

vil vi næste sæson lave 4 cupper hvor der afsluttes med en finale go 4 cupper der afvikles i puljer 

og hvor vi efterfølgende laver en samlet slutstilling for alle puljerne 

 

Generelle bestemmelser 

Der skal være faste retningslinier (indføres i tu-reglementet) omkring deltagerantallet for at der 

udskrives en turnering – F.eks. kræver DIF 5 deltager for at det udløser en DIF medalje 

 

Under punktet generelle bestemmeler stk. 23 tilføjes følgende 

Min 4 deltagere for at udskrive en Regionsfinale 

Ved 3 tilmeldte spillere spilles der en kvalifikation, hvor nr. 1 og 2 går videre til Landsfinalen 

Ved 2 tilmeldte spillere går begge videre til LF uden kamp 

Min 5 deltagere for at udskrive et Danmarksmesterskab 
 

    

Ungdomshold 2015-16 

Ungdomshold kegle er af ukendte årsager blevet glemt, så turneringen er ikke udskrevet til 

planlagte dato,- det blev besluttet at den udskrives til den dato der er afsat til LF 

Der er 5 hold øst og 1 hold vest – To 3-hold puljer hvor nr. 1 og 2 går videre til RF/LF Finalen. 

Her spiller man over kryds bedste nr. 1 mod dårligste nr. 2 o.s.v.. – Placeringen af de 3 bedste i 

øst er også deres placering i Regionsfinalen Øst, og de vil modtag medaljer RF samt LF, og der 

udbetales bankettilskud til RF og LF. 

 

Ungdomsfinaler: 

På datoplanen er der desværre nogle sammenfald af datoer i ungdomsrækkerne. – Følgende datoer 

blev vedtaget af TU 

23. april 2016: 1. maj 2016: LF ungdomsrække 

30. april 2016: RF ungdomscup øst/vest 

21.-22. maj 2016: LF ungdomscup 

28.-30. maj 2016:– DM juniorer  

 

Næste TU-møde 

April/Maj måned, endelig dato er endnu ikke besluttet. 

 

 

 

Hanne Rasmussen 

referent 


