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INDBYDELSE TIL DM 2-MANDSHOLD 5-KEGLER 2021/22. 
 

DDBU indbyder hermed til DM i 5-Kegler for 2-mandshold. Turneringen afvikles med 
følgende retningslinjer: 
 
Program:  Kvalifikation Øst og Vest søndag den 8. maj 2022. 

Hjemmebane tildeles højst seedede hold i Øst og Vest.  
 Der kan maksimalt deltage 8 hold til hvert 
kvalifikationsstævne som afvikles efter følgende model med 4  
hold videre til  finalestævnet: 
8 hold: 2 puljer af 4. 

 7 hold: puljer med 3 og 4. 
 6 hold: 2 puljer med 3 

5 hold: alle mod alle.  
1-4 hold: ingen kvalifikation – direkte videre til finalestævnet.  

 
 Finalestævne for 8 hold den 2-3 juli 2022 – spillested følger.  

  2 puljer af 4  hold – Semifinaler og Finale. Seedning jfr. 
Nedenfor.  
 
Distance:  2 singlekampe til hver 100 point 

1 doublekamp til 100 point 
Hvert hold afleverer en seddel inden kampen, hvorpå det 
anføres hvem der spiller 1. single og hvem der spiller 2. single  
Såfremt stillingen er 2-0 efter de to singler spilles doublen 
ikke. 

 
Point: Tildeling af point og indrangering i puljer efter samme 

principper som på Elite Tours i Single.  
 
Seedning: Der seedes efter DDBU´s rangliste pr. 1. maj 2022 
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Holdopstilling: Det er tilladt at mikse et hold med spillere fra to klubber og 
der må gerne stilles med mere end ét hold fra samme klub 

 
Dommere:  Holdene er selvhjulpne som dommere 
 
 
Tilmelding:  Deadline for tilmelding er den 1. maj 2022 kl. 23.59.   

Er der mere end 8 tilmeldte hold til kvalifikationen i Øst eller 
Vest tildeles pladserne efter seedningen. Hvis der er mere en 
8 i en landsdel og færre i en anden kan holdene flytte 
landsdel.  

 Navn på begge spillere og begges klub skal oplyses ved 
tilmeldingen, der sendes til: Hanne Rasmussen på 
hanne@ddbu.dk 

 
Turneringsafvikling: Afviklingssteder offentliggøres når tilmeldingsfristen er 

udløbet.  
I Semifinalerne krydses så 1 møder 2 fra den anden pulje.  
Single: Hver singlekamp spilles som et sæt til 100 point 
Double: Spilles som et sæt til 100 point. Samme spiller bliver 
ved bordet indtil modstanderholdet har scoret point, 
hvorefter der skiftes.   

 
Betaling:  Når tilmeldingsfristen er udløbet, sendes en faktura til 

førstnævnte spillers klub. Deltagelse koster 300 kr. pr. hold. 
 
Økonomi:  Arrangerende klub afholder bordleje og spillerne afholder 

egne rejseudgifter. DDBU yder bankettilskud på 1600 kr. 
 
Resultatskema: Skal straks efter turneringen sendes til Hanne hanne@ddbu.dk 
 
Doping og alkohol: Doping- og alkoholreglementet skal overholdes.  
 
Spilletøj: Spillere uden reglementeret spilledragt kan ikke få 

starttilladelse  
 
Spørgsmål: Ole Møller Fransen – 61626350.   
 
Med sportslig hilsen 

DEN DANSKE BILLARD UNION 
f. Elite- og turneringsudvalgene 
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Hanne Rasmussen 


