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DANSK GRAND PRIX – SPECIAL KEGLEBILLARD 
 
 
Det er med stor fornøjelse af DDBU i samarbejde med Billardklubben Frem, Kolding kan annoncere et helt 
nyt tiltag. 
For første gang afvikles en Dansk Prix Stævne i en særlig version af keglebillard. 
 
Hvornår og hvor: 
3. og 4. december 2016 
Mødetidspunkt kl. 10:00 i BK Frem, Brostræde 3a, Kolding. (Bemærk, at kun de sidste 4 spiller søndag). 
Opvarmningen starter 10:15. 
 
Hvem: 
Der er 24 pladser i turneringen. Der findes intet gennemsnit, som spillere kan rangeres efter. Så vi har 
valgt at give pladserne til de 24 højst tilmeldt snit i normal keglebillard. 
Vi forventer ud fra dette, at man skal have et snit på +50 for at have en reel chance for at få en plads. 
 
Reglerne: 
Alle regler er som i alm. keglebillard. Undtagelsen er blot at hvid bal skal i bande i ALLE stød. Rødt uden 
kegler tæller altså IKKE for bande. 
Der spilles sætspil til 200 point. Der spilles bedst af 3 sæt til og med kvartfinalerne, hvorefter der spilles 
bedst af 5 sæt (søndag). 
Der er kun efterstød, hvis der lukkes i udlægget i første indgang i afgørende sæt. 
 
Tilmelding og betaling: 
Tilmelding og betaling skal ske på www.billardresultater.dk (under fanen tours) 
Pris for deltagelse er 300 kr. 
 
Tilmeldingsfrist: 
Søndag den 20. november 2016 
 
Præmier: 

1. præmie 8.000 kr. 
2. præmie 4.000 kr. 
3. præmie 2.000 kr. 
4. præmie 2.000 kr. 

Præmiesummen forudsætter 24 deltagere. 
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Afvikling: 
Fri lodtrækning 
Der spilles 8 puljer af 3 personer fordelt på 8 borde, 2 går videre fra hver pulje. 
Derefter afvikles turneringen som en ren knockout, -  ingen ekstra chance! 
Der spilles semifinale og finale søndag. 
 
Banket: 
Klubben vil være vært for en banket lørdag aften, hvor der også vil være plads til lidt hygge i form af en 
makkerpotsturnering i 3-bande og skomager. 
Alle inklusiv tilskuere er inviteret til banketten imod et gebyr på 100 kr. for spillere, og 150 kr. for alle 
andre. 
 
Overnatning: 
Vi arbejder på at skaffe nogle billige overnatninger. Mere herom følger. 
 
Hjælpere: 
Vi er meget interesseret i at folk kommer bakker op omkring dette nye tiltag. 
Vi søger hjælpere i form af specielt dommere, men andre kompetancer er også velkomne. 
 
Live Streaming: 
Der vil være live streaming af bord 1 + 2 + 3 + 4 under stævnet, men ikke lørdag aften  
 
Spørgsmål: 
Kent Erichsen   tlf. 21 47 54 55 elite@ddbu.dk  
Jan Mortensen tlf. 40 95 42 46 jm@ddbu.dk  
 
 
 
 
Med sportslig hilsen 
DEN DANSKE BILLARD UNION 
f. DDBU´s eliteudvalg 
 
Hanne Rasmussen 
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