
Nuværende tekst 

 

1. For at kunne starte i de af billardafdelingen arrangerede turneringer, skal deltagerne have et ikke 

mere end 3 år gammelt snit, registreret i FSKBH, DFIF eller Dansk Billard Union. 

    Deltagere skal senest 8 dage før kampdatoen være tilmeldt udvalget.  
 

Nyt forslag 

1. For at kunne starte i de af billardafdelingen arrangerede turneringer, skal deltagerne have et ikke 

mere end 3 år gammelt snit, registreret i FSKBH, DFIF eller Dansk Billard Union. 

    Deltagere skal senest 8 dage før kampdatoen være tilmeldt udvalget.  

    For at snittet kan genberegnes skal man have spillet mindst 3 kampe på en sæson, har man ikke det 3 

sæsoner i træk skal man spille ny kvalifikation for at få et nyt snit. 

 

 

 
Nuværende tekst 

2. Afbud skal meldes til modstanderen samt til en fra udvalget senest kl. 14:00 dagen inden 

kampen skal spilles. 

Enkeltmands Afbud skal meldes til en fra udvalget senest kl. 14:00 dagen inden kampen 

skal spilles. 

    Kan der ikke stilles fuldt hold til en match, så kan kampen gennemføres med én manglende spiller. 

Dette må kun ske én gang  -  ved gentagelse udelukkes holdet af  turneringen. 

    På 3-mandsholdene stilles der op i styrkerækkefølge efter snittet  -  en manglende spiller skal 

betragtes som værende 3.mand. 

    Hvis de 2 fremmødte vinder deres kampe, så vinder holdet matchen. 

    Hvis den eneste fremmødte ved 2-mandsholdkampe vinder sine kampe, så ender matchen uafgjort. 

 

Nyt forslag 

2. Afbud skal meldes til modstanderen samt til en fra udvalget senest kl. 14:00 dagen inden 

kampen skal spilles. 

Enkeltmands Afbud skal meldes til en fra udvalget senest kl. 14:00 dagen inden kampen 

skal spilles.  

Se regler for hvor mange afbud i den enkelte turnering i programmet. 

Kan der ikke stilles fuldt hold til en match, så kan kampen gennemføres med én manglende spiller.  

    På 3-mandsholdene stilles der op i styrkerækkefølge efter snittet - en manglende spiller skal 

betragtes som værende 3.mand. 

    Hvis de 2 fremmødte vinder deres kampe, så vinder holdet matchen. 

    Hvis den eneste fremmødte ved 2-mandsholdkampe vinder sine kampe, så ender matchen uafgjort. 

 
  


