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Ikast Billard Klub skal være værter for  

5 kegler Europamesterskabet for klubhold. 

 

Det er noget der kræver et stort set up, der er mange forskellige opgaver der skal 

løftes og det trækker på mange ressourcer fra de frivillige i klubben. 

 

Der forventes at komme 64 spillere fra mange forskellige lande, derfor vil der komme 

til at skulle afvikles rigtig mange kampe, op mod 120 kampe, over de 4 dage hvor 

turneringen foregår 1/6-4/6 

 

Der vil være kampe fra kl. 10 om formiddagen og til ud på aften, et enkelt af borde 

vil have international streaming og vi forventer at resten af bordene vi blive streamet 

vi vores egene kamera 

 

Denne opgave er større end vi selv kan klare som klub, vi har simpelthen brug for 

noget dommer hjælp, det er både borddommere og listefører. 

 

Det vi kræver af dig som dommer er: 

 

At du har et vist kendskab til 5 kegler, enten som spiller eller som dommer. 

At du er indstillet på at ville dømme min. 4 kampe, ikke nødvendig vis samme dag. 

 

Det vi tilbyder dig: 

Madbillet til den dag du dømmer, med drikkevare. 

Ved 4 dømte kampe vil du blive inviteret med til banketten lørdag aften. 

 

Skulle dette have vakt din interesse så send en mail til 

 

ibk@ikastbillardklub.dk 

 

• Med navn, klub og mobil nr. 

• Hvilken dag vil/kan du dømme. 

• Evt. ønske tidspunkt. 

 

Opgaver der følger med at dømme ved 5 kegler EM for klubhold 
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Før/under kampen 

 

• Undersøge hvilket bord der skal dømmes ved. 

• Sørge for spille liste, hentes på stævnekontoret. 

• Sørge for vand og glas til de to spillere og Jer selv. 

• Trække bordet over med børste bordet. Bordet ER støvsuget før første kamp 

ved bordet. 

• Under kampen: Dømme efter CEB’s spilleregler og sørge for, at publikum kan 

følge med ved at opdatere scoretavle 

 

Efter kampen 

• Stille keglerne på plads og lægge ballerne i ”skuffen”. 

• Fjerne glas, flasker m.m. fra dommerbordet og tørre bordet af. 

• Aflevere spillelisten på stævnekontoret. (Evt. yderligere information gives til 

stævnet før start.) 

 

Vi ser frem til at høre fra dig  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Michael Klok og Kenneth Olsen 

Formand og Turneringsleder Ikast Billard Klub 
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