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REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 12. SEPTEMBER 2014 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 Taars BK 

 

Cupper:  

Afvikling af seniorcupper er ændret (se skrivelse på næste side der blev udsendt i jan. 2014)  

Bemærk der er indført nyt grandprix point system (se DDBU´s turneringsreglement under cupper)  

Præmier i ladies- og seniorcupper: Der gives præmie til nr. 1, 2 og 3  

Juniorspillere (må ikke være fyldt 21 år den 1. sept. 2014) må deltage i ungdomscupper.  

Præmier til ungdomscupper: - Der gives præmier til nr. 1, 2,3 og 4  

Husk!! – vær altid reglementeret påklædt, overhold mødetidspunkt, og indtagelse af alkohol under 

stævnet er ikke tilladt, overskridelser af disse bestemmelser medfører diskvalificering. 

Afvikling af seniorcupper i region vest.  

Vores seniorcupper er heldigvis en succes, -men succes kan også give problemer, - efter at der er 

sat max. antal ved cupperne, er der alt for mange der ikke kommer med, så nu vil vi ”måske” 

forsøge at køre det på en lidt anderledes måde, hvor alle kan deltage, -ingen max. deltager 

begrænsninger.  

Seniorcup er for alle seniorer (fra 19 år og opefter - kvinder og mænd ) Ladies cupperne 

fortsætter som hidtil.  

Eksempel.  

64 spillere (det kunne også være flere) tilmelder sig seniorcup nr. 1 Spillerne inddeles geografisk 

således at man maximalt kommer til at køre omkring 70 kilometer hver vej. Man kender således 

ikke på forhånd spillestedet men man ved at man kommer til at spille i nærheden. Der regnes med 

4 spillere pr. bord – opdelt i 4-mandspuljer. Der skal således afvikles 6 kampe pr. bord. 2 spiller 

og 2 dømmer. Normalt vil puljen være færdigspillet omkring. Kl. 15.30 hvilket indebærer at alle 

 

En klub med 2 borde kan således få et arrangement med 8 spillere. Resultatet af cuppen udregnes 

på følgende måde: Alle puljevindere sorteres efter snitprocent. Den bedste puljevinder vinder 

selve cuppen. Hvis cuppen har haft f.eks. 16 puljer vil puljevinderne således opnå en placering fra 

nr. 1 til 16. Herefter sorteres alle 2’ere der så får placeringerne fra 17 til 33 og så fremdeles. Der 
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er præmier til de 3 bedste i hver cup - præmierne fremsendes af DDBU (i form af gavekort til 

f.eks. Føtex, Kvickly e.l.)  

Herefter udarbejdes en løbende rangliste der kan følges fra cup til cup. Når det planlagte antal 

cupper er afviklet går de 32 bedst placerede på ranglisten til en semifinale hvorefter man finder 

finaledeltagerne i alt 16 spillere. Spillernes opnåede point lægges sammen således man også kan 

kappes om hvilken klub der bliver bedst i sæsonen. 

 

Begrundelse for forslaget: 

 

Efter at have læst ovennævnte sad jeg tænkte det hele igennem og jeg tror at der er nogle ting i det 

som vil møde meget kritik blandt andet det mænd og kvinder skal til at spille på lige fod i 

seniorcup, hvad det gjorde for et par sæsoner siden hvor det blev afprøvet ved en seniorcup hos os 

ikke fordi jeg har noget imod at spille mod kvinder men fordi mændene var utilfreds med 

kvinderne derved fik to cupper de kunne deltage i på en hel sæson. 

Og så dette med at I vil hæve aldersgrænsen i ungdomscupper til 21 år sandsynligvis for at få flere 

med kunne jeg tænke mig. 

 

Forslag til ændring af cupper region vest: 

 

I stedet for at have aldersgrænsen i ungdomscupper fra 19 til 21 år mener jeg man skulle kigge 

mere i den anden ende af aldersskalaen ved at ændre overgangen fra senior til oldboys til evt. 55-

60 år fordi at som tendensen er i Danmark så stiger gennemsnitsalderen og folk er ældre før de 

forlader arbejdsmarkedet det kunne man også sagtens gøre i holdturnering for hold. 

 

Ungdomscupperne forbliver uændret med afholdelse af de antal deltagere der er basis for. 

 

Ladies Cup ændres så den bliver for alle piger og kvinder uanset alder for at forøge deltager antal  

– afviklingsformen forbliver uændret. 

 

Ligeledes skal seniorcuppen så ændres så den bliver for alle drenge og mænd op til 55-60 år og 

derved får antallet af deltagere ned på et passende antal til endagsstævner. – afviklingsformen 

forbliver uændret. 

 

Og så Oldboys cupper som de i dag har i region øst for både mænd og kvinder fra 55- 60 år 

eventuelt med afviklingsform som beskrevet som i punktet ”Eksempel” så dagen ikke bliver for 

lang.  

 

Med venlig hilsen 

Taars Billard Klub/Bent Mortensen 

 

DDBU havde forslaget med rundt på region/fyraftensmøder i januar måned i vest hvor alle (på 

nær 2 klubber) var positiv indstillet overfor forslaget, - TU-udvalget har derfor besluttet at 

kører seniorcuppen efter de nye regler i denne sæson som et forsøgsår, og derefter kan det 

tages op igen. 

 

  
   ***** 
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Forslag fra Michael B. Nielsen, BK 2004 

 

Tu – Møde d. 1209014 i Odense: 

Emne til debat og evt. vedtagelse af Tu, det er ingen hemmelighed at blandt DDBU`s klubber er 

klart stor modstand mod de berømte 4 mands puljer. 

 

Jeg har endvidere den fornemmelse at mange spillere, vælger at undlade at spille individuelt  pga. 

såfremt man kommer i en 4 mandspulje skal bla i kegle Billard ud og skaffe 4 dommere. 

 

Vi kan jo se at tilmeldingen individuelt , ikke rigtigt er gået frem , og på den lange bane vil vores 

sport jo gerne have at der er mega mange som tilmelder sig . 

 

Dette kunne man komme til livs, ved at indføre 3 mandspuljer i alle discipliner til og med Kvart 

finalerne, for at få det til at gå op er mit forslag at man tager div 3ére med for at regne stykket, 

falder på plads 

 

Jeg håber at i vil tænke meget positivt over dette, og en evt vedtagelse vil skabe, utrolig positivitet 

i mange klubber. 
 
TU-udvalgets konklusion, -  region øst og vest spiller sig frem til hver to spillere, der deltager i 
landsfinalen. 
 

 

   ***** 

 

Forslag fra Tage Lauridsen, BK Grøndal 

Som du havde hørt en fugl synge om, insisterede Freddy Edwards fra Østermarie på at Martin 

Kristiansen, BK Grøndal rejste til Bornholm og spillede den ene kamp, der var en følge af afbud 

fra den 3. spiller i puljen. 

Som jeg læser turneringsreglemetets § 9 er Freddy strengt taget i sin gode ret til dette: 

§ 9. PULJEINDDELING. 

1. Ved seedning forstås, at spillerne opstilles i rækkefølge efter de i § 8 beskrevne regler. 

2. Seedning kan foretages geografisk hensyn i alle runder til og med kvartfinalen. 

3. Seedning og Turneringsafvikling. 

4. Såfremt en pulje i en individuel turnering kun består af 2 spillere afvikles kampen ikke  

hvis spillerne er enige herom.  

Begge spillere videreseedes med den sidst opnåede placering og gennemsnit, eller  

årsgennemsnit. 

Det synes jeg er meget uheldigt, og som jeg opfatter vores telefonsamtale forleden, er det vist 

noget vi to er ganske enige om. Én ting er Freddy´s ageren; en anden ting er Jørgen Rasmussens 

afbud - er det reelt, eller er der tale om at han bare ikke gider en tur til Bornholm? Jeg ved godt 

det er svært at bevise, men tanken er da snublende nær. Og hvis det forholder sig sådan, så må jeg 

da sige at det synes jeg bestemt ikke er i orden. 
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Men for at blive lidt mere konkret: Når tiden er inde til at behandle forslag til 

turneringsreglementet, vil jeg bede dig forelægge turneringsudvalget følgende forslag fra BK 

Grøndal: 

  

Teksten i §9 stk. 4 ændres til: 

"Såfremt en pulje i en individuel turnering kun består af to spillere afvikles kampen ikke. Såfremt 

begge spillere er enige, kan de dog vælge at afvikle kampen.   

Såfremt kampen ikke spilles, videreseedes begge spillere med den senest opnåede placering og 

gennemsnit, eller årsgennemsnit."  

 

TU-udvalget vedtog forslaget dog kun med ændring af et enkelt ord 

 

§ 9. PULJEINDDELING. 

1. Ved seedning forstås, at spillerne opstilles i rækkefølge efter de i § 8 beskrevne regler. 

2. Seedning kan foretages geografisk hensyn i alle runder til og med kvartfinalen. 

3. Seedning og Turneringsafvikling. 

4. Såfremt en pulje i en individuel turnering kun består af 2 spillere afvikles kampen KUN 

hvis spillerne er enige herom.  

 

   ***** 

 

Ungdomscup finaler 

Der var enighed om at ved ungdomscup regions- og landsfinalefinale er spillere og èn leder med i 

banketten uden beregning, yderligere gæster betaler 125 kr. til arrangørklubben. 

 

   ***** 

 

§11 stk. 3 – holdturneringerne 

Klubberne har mulighed for at mikse hold i oldboys (fjernes) kvindedivision og ungdomshold fra 

flere klubber, disse hold skal godkendes af turneringsledelsen inden sæsonstart 

For 3-bande hold gælder følgende: 

Det er muligt at spille på hold for anden klub end ens egen, og individuel for egen klub 

Licens skal søges sammen med holdtilmeldingen og godkendes af sekretariatet 

Der kan max være to spillere med dispensation på ét hold, og ved dispensation til anden 

klub opkræves gældende licensgebyr. 

 

TU-udvalget besluttede at fjerne ”mikse hold i oldboys” – vi har i dag så mange oldboys 

hold, at det ikke bør være nødvendigt at mikse hold i denne disciplin. 

 

   ***** 
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Forslag fra DDBU´s turneringsudvalg 

 

§ 11. HOLDTURNERINGERNE 

 Stk. 8. B 

To hold kan, for så vidt der er enighed herom, afvikle en kamp på en anden dato, end den 

turneringsplanen foreskriver, kampen i første halvdel af turneringen skal være afviklet inden 

anden halvdel af turneringen starter.  

Er der tale om en dobbeltkamp SKAL de afvikles i første halvdel af turneringen.  

Er der tale om 3 spillerunder skal udsatte kampe være afviklet inden 3. runde påbegyndes 

Kampe i anden halvdel af turneringen skal være afviklet inden sidste spillerunde.  Kan dispensere 

herfra. DDBU 

Elitedivisionskampe spilles lørdag kl. 13.00 og søndag kl. 10.00, ændring af spilletidspunkt 

aftales imellem de enkelte hold og efterfølgende besked til den turneringsansvarlige.  

 
§ 8.4 5-KEGLE   

Hvis man er i kl. Elite/M/A i keglebillard eller Elite/M i 3-bande, så er man elitespiller i 5-

kegle 

Alle øvrige spillere er Kl. M spillere i 5-kegle 

 

Disciplinen ”piger” – fjernes fra distancelisten, - turneringen har ikke være udskrevet de 

sidste mange år. 

 

Ungdomsrækkerne: -– Efterhånden er der så få tilmeldte i klasserne, så det blev besluttet at 

nedlægge ungdomsklasserne og istedet oprette en ungdomsrække til handicap distance (snit 

x 30+30) så spillerne vil få nogle flere kampe. – Ungdomsspillerne har også mulighed for at 

deltage i seniorrækkerne. 

 

Individuelle turneringer: - I tilfælde af flere afsatte runder end der skal benyttes, droppes 

runden i december måned. 

 

Reserve på hold § 12 stk. H - Ved brug af reserve må holdsummen højst overskrides med 

20%, -  gælder ikke klubbens 1. hold 

 

 

   ***** 

 

Forslag fra Dan Nielsen og Tom Pietrazek 

 

DM i de klassiske discipliner 

I sidste sæson afviklede vi DM finalen i Fri Carambole som en dobbelt turnering – 4 deltagere. 

Det var en super måde at afvikle dette dm på. 

Hvis det er muligt vil det være optimalt også at afvikle Cadre 47/2 på denne måde i denne sæson. 

Stadig med indledende runder. 

  

Finalen i Fri Carambole er placeret den 2. – 3. maj. Samtidig med Brandenburg. Nu betyder det 

ikke så meget i den sammenhæng i og med at der spilles cadre 71/2 i de dage og her skal DDBU 

nok ikke deltage. 
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Men det vil være optimalt for Anders Henriksens forberedelser (går ud fra at DDBU udtager ham 

til U21 i Fri Carambole) – hvis DM i Fri Carambole flyttes til den 18. – 19. april. Bare et forslag. 

 

Brandenburg 

Jeg håber at DDBU udtager Anders Henriksen til U21 i Fri Carambole. I de samme dage spilles 

der også cadre 47/2 for seniorer. Her kan man godt overveje at tilmelde Anders. Det vil give 

Anders noget mere international erfaring og min vurdering er at han er moden nok til at deltage på 

senior niveau. 

  

26. - 28. april EM: Fri Carambole - U21 

27. - 29. april EM: Cadre 47/2 

 

Tom Pietrazek: 

Fri tilmelding I cadre, fri car og 1 bande ville gøre grundlaget for øge både interesse og kvalitet i 

disse discipliner større 

– Fri car Elite samt cadre, begge med fri tilmelding ville være interessant at få med I 

turneringsplanlægning 

Hvis det er sådan spillerne ønsker afviklingen kan TU-udvalget godt accepterer et DM som en 

dobbelt turnering, men de skal også være fokuseret på, det kan give dommerproblemer  

Der var enighed om at flytte DM i Fri Carambole til den 18.-19. april 2015 

Forslag fra Tom Pietrazek med fri tilmelding til DM og RF elite i Fri Carambole, 1-Bande 

Carambole og Cadre blev vedtaget. 

Turnerigsplanlægning – datoer er afsat og står på datoplanen. 

Vedr. EM – forslaget sendes videre til DDBU´s eliteudvalg, idet det er det udvalg der tager disse 

beslutninger. 

 

 

   ***** 

DM finaler 2014-15 

BK Fluen har fået tildelt DM kegler herrer og kvinder den 17.-18. april 2015 

Bristol Odense har fået tildelt DM 3-bande herrer den 7.-8. februar 2015 

BK Fluen fået tildelt DM 3-bande kvinder 14. februar 2015 

Nykøbing F har fået tildelt DM juniorer 16.-17. maj 2015 

BK Fluen har fået tildelt DM Fri kvinder  02.-03. maj 2015  
DM 5-kegle den 13.-17. marts 2015 – arrangør mangler 
DM Biathlon den 15.-17. maj 2015 – arrangør mangler 

DM Fri carambole 02.-03. maj 2015 – arrangør mangler 

DM 1-bande carambole 14.-15. marts 2015 –arrangør mangler 

DM Cadre 47/2 den 29.-30. nov. 2014 – arrangør mangler 

 

   ***** 
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Rangliste 5-kegle og 3-bande carambole 

 

Vi er blevet gjort opmærksom på en difference i point i tour ranglisten kontra 

turneringsreglement, så nu er turneringsreglementet rettet til. 

 

  Ranglisten. 

   Tours:    

  1.        1000   

  2.         850   

  3.          750   

  4.          750   

  5-6  600    

  7-8      550   

  9-12    500 

  13-16    400 

  17-24    300 

  25-32   200 

    33-48  150  

  49-64  100 

             64    75 

 

 

 

Forslag fra Christian Sønderby, Aarhus P&B 

 

Christian har sendt en række ændring til spilleregler som ikke er i overensstemmelse med CEB´s 

regler, så DDBU spilleregler bliver rettet til. 

Jeg mener selvfølgelig, at det må være en fejl (jævnfør CEB’s regler), når vi kun skal spille til 50 

point i vores Grand Prix-serie. Jeg foreslår derfor, at vi fremadrettet spiller enten 3 x 60 point eller 

5 x 60 point. 

F.eks :  16 deltagere eller mindre:  5 x 60 på vindersiden og 3 x 60 på tabersiden. 

Over 16 deltagere: 3 x 60 på både vinder- og tabersiden 

 

Vedr. distance mener TU-udvalget at der skal spilles til 5 x 50 hele vejen igennem, idet det 

tidsmæssigt vil tage for lang tid, hvis der skal spilles efter CEB reglerne, og spillerne ønsker 

heller ikke 3 sæts kampe. 
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§8.4 stk. D (nyt stk.) TU-udvalget ønsker derudover at indføre muligheden at ”spille på tid” 

– dog er det op til turneringsledelsen at afgøre om der skal spilles på tid eller ej. 

Regler for tidtagning: 

Spilleren har 40 sekunder til at udføre stødet. Er stødet ikke påbegyndt inden 40 sekunder, 

tildeles modstanderen 2 point, hvorefter  

Spilleren har yderligere 20 sekunder til at påbegynde stødet. Er stødet ikke påbegyndt inden 

da, tildeles modstanderen yderligere 2 point og bal i hånd 

 

   ******* 

 

Næste TU-møde 

Fredag den 5. december 2014 

 

 

Hanne Rasmussen 

referent 


