
 

 



I anledningen af VBU’s 50 års jubilæum inviteres hermed til at deltage i en forrygen-
de kegleturnering, hvor de forskellige discipliner af klassemesterskaberne i keglebil-
lard  vil blive afprøvet. Kvinder og ungdom deltager på lige fod, som mændene i de 
klasser som de har startsnit til. 

Turneringen vil forløbe igennem hele sæsonen 2020-2021+, og vil afslutte i forbin-
delse med afviklingen VBU’s jubilæumsarrangement i august 2021. 

 
Præmier 
 
1. Præmie 10.000 kr. 
 
2. Præmie 6.000 kr. 
 
3. Præmie 3.000 kr. 
 
4. Præmie 1.500 kr. 
 
5. Præmie    750 kr. 

 
6. Præmie 375 kr. 

 
7. Præmie  300 kr. 

 
8. Præmie  200 kr. 

 

Kun spillere der er registreret i en klub under VBU, og som har en startlicens, - og 
har spillet mindst 1 registreret turneringskamp som er udbudt at VBU (hold- eller 
individuel) i sæsonen 2019-2020, kan deltage i Jubilæumsturneringen. 

Klubmedlemmer under VBU som udelukkende har spillet interne turneringer i egen 



klubregi, kan også tilmelde sig denne turnering mod erhvervelse af en startlicens. 

Tilmelding kan ske på VBU’s hjemmeside under INDIVIDUEL Tilmelding.  

Prisen for at deltage vil være kr. 100,00. 

Opnåede resultater fra spillerne gennem turneringen, vil ikke blive registreret i VBU’s 
spillerregister, da turneringsformen ikke muliggør dette. 

Minimumsdeltagelse: 20 tilmeldte spillere 

Afvikling af kampene i turneringen vil ske med udgangspunkt i søndage kl. 11:00, 
men det er frit for alle, at kunne aftale et andet tidspunkt på et tidligere tidspunkt 
end den fastsatte spilledato, hvis det sker i samhørighed. Sidste spilledato må dog 
ikke overskrides. 

Spilledatoer for gennemførelse af turneringen vil fremgå af VBU’s datoplan. 
 
Turneringsformen der er ny, baserer sig på det primære formål om at score matchpoint 
igennem hele forløbet, og hvor der ligges vægt på både de individuelle resultater men 
sandelig også de holdmæssige resultater. 
 
Derved skulle alle gerne få en fair mulighed for at alle skulle kunne deltage, og også 
opnå gode resultater. 

 

Følgende discipliner vil de spillere som går videre blive udsat for: 

1. Den første disciplin er til fast distance i de 6 klasser E til M, og bliver afvikler i 
puljer alt afhængig af hvilken klasse ens startsnit giver ret til at spille i. Her 
spilles der op til 4 runder med spillere inden for egen klasse, og op til de 6 
bedste fra hver klasse går videre. 

 
2. Næste disciplin er en Cup turnering med handicap. Her lægges spillere fra 

Klasse D og E, og C og B, samt A og M sammen til 3 puljer.  
Der afvikles nu 3 runder i puljerne med op til 12 spillere i hver – de 4 bedste 
fra hver pulje går videre. 

 
3. Den tredje disciplin er en stafet turnering over 3 runder. Holdene består hver af 

3 spillere i 4 puljer. 
a. En spiller med et startsnit fra Klasse D eller E 
b. En spiller med et startsnit fra Klasse C eller B 
c. En spiller med et startsnit fra Klasse A eller M 



 

 
 

STAFET 

 
Klasse D og E spillere 

 
Klasse B og C spillere 

 
Klasse A og M spillere 

 
Snit x 20 + 30 = Distance (min 90) 

 
Snit x 20 + 30 = Distance 

 
Snit x 20 + 30 = Distance (max 700) 

 
 

1. runde fastsætter VBU 3 mands holdene ud fra resultaterne fra Cup runden. 
De resterende runde fastsættes, så alle hold møder nye modstandere hver 
gang. De 2 bedste fra hver pulje går videre  

 

Regler for 3-mands stafet  
Et hold består af 3 spillere og den der har det laveste snit starter Der kan laves/vil 
blive lavet hold på tværs af klubberne/enkelmedlemmer. 
Når en af spillerne når sin distance overtager makkeren de point spiller 1 har i sin 
serie og spiller sin serie færdig, herefter overtager 3 spiller de point som 2. spille-
ren har i sin serie og spiller evt. distancen færdig. 
Spillerne fra det hold som er bagud, må hele tiden forsøge og kæmpe videre for 
at hente de point hans makker evt. ikke har nået - indtil stafetdistancen er opnå-
et eller ej. Det vil sige det kan blive en lang kamp.  
 
Man spiller med handicap der hedder 20 x startsnit + 30, (min 90 og max 700) 
så alle kan være med. Man skal huske, at de spillere der har det laveste snit star-
ter, mens 2. og 3. spillerne aftaler inden kampen start, hvilken af dem der skal 
afløse 1. spilleren, og meddeler dommeren/listeføreren dette inden kampens be-
gyndelse. 
 
Skulle det være uheldige ske. at en spiller på lovlig vis bliver fraværende, spiller 
den spiller som har den laveste startsnit sin distance 2 gange. 
 
Turneringsplan 
 

1. Runde 2. Runde 3. runde 
ABC - GHI GHI - JKL GHI - DEF 
DEF - JKL ABC - DEF ABC - JKL 



 
 

4. Den 4. disciplin samles spiller nu i 2 puljer. C, D og E spillerne i den ene, og B, 
A og M spillerne i den anden pulje. Her spilles efter et differencerne CUP sy-
stem således: 

 
 

MIX - CUP 

 
Klasse C, D og E spillere 

 
Klasse B, A og M spillere 

 
Snit x 30 + 30 = CUP Distance 

 
Snit x 15 + 30 = SUPERCUP Distance 

 

 
Der spilles over 2. runder alle mod alle hvergang i hver pulje. De 2 bedste fra 
hver pulje går videre til finalen. 

 
Turneringsplan 

 
 1. Runde 2. Runde 
Pulje 1 A - D - F A - B - C 
Pulje 2 G - J - L G - H - I 
Pulje 3 B - C - E D - E - F 
Pulje 4 H - I - K J - K - L 

 
5. Sidste disciplin er en holdkamp og afvikles som en Dobbelt turnering over 3 

runder. Holdene sammensættes 1. gang efter seedning med 1 spiller fra hver 
pulje fra sidste spillerunde. Herefter roterer spillerne løbende gennem runderne, 
så alle vil få ny holdspiller i hver runde. 
 

Turneringsplan 
 
FINALE 1. Runde 2. Runde 3. Runde 
Pulje 1 Hold A - B Hold E - F Hold A - D Hold E - H Hold A - F Hold C- H 
Pulje 2 Hold C - D Hold G - H Hold C - F Hold G - B Hold E - G Hold B - D 

 
 



 
 
 

Vinderen af turneringen er den person, som har scoret flest matchpoint igennem hele 
turneringen.  

Ved pointlighed vinder den med det største %Score i forhold den maksimale totalscore 
som spilleren har kunnet opnå, og til sidst den med den største %snit i forhold til 
startsnit,  

Med et ønske om en virkelig stor tilslutning samt en  forhåbentlig fornøjelig og over-
raskende turnering 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen VBU 

 

 

 
 

 


