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Sølvmærke i keglebillard

For at opnå DDBU’s Sølvmærke skal man bestå en prøve efter følgende
regler:

1. Klubben afholder selv mærkeprøverne for deres medlemmer.
Prøverne ledes af en af bestyrelsen udpeget person.

2. Hver spiller får 3 forsøg til hver af de 20 viste prøver, og spilleren må
højst have 2 kiksede prøver.

3. Prøverne aflægges i den viste rækkefølge med højst 3 forsøg hver.

Om diagrammerne på de følgende sider gælder generelt:

Ballernes placering er angivet med streger til diamanter eller til midt
mellem diamanter, eller til salvopletten.

Afstande fra baller regnes fra ballens kant og er i teksten angivet som 4, 3,
2, 1 eller 0,5 ballers diameter.

Ballerne skal standse i det felt, deres respektive pile angiver.

Dette hæfte er blevet til i samarbejde med Viborg Billard Klub



Prøve 1.
Udlægs-langbal.

Prøve 2.
1-gangs spids.



Prøve 3.
1-gangs spids. Bal-2 ligger 4 baller fra endebanden.

Prøve 4.
2-gangs spids. Bal-2 ligger 3 baller fra endebanden.



Prøve 5. Kvart.

Prøve 6.
Medløbskvart. Bal-1 og bal-2 ligger 1 bal fra langbanden.



Prøve 8.
Tværbal. Bal-2 ligger 1 bal fra langbanden og afstanden mellem bal-1 og bal-2
er 3 baller.

Prøve 7.
Kvart. Bal-2 ligger pres mod langbanden.



Prøve 9.
Tværbal. Bal-2 ligger 1 bal fra langbanden.

Prøve 10. Tværbal



Prøve 12.
Medløb til rødt. Bal-3 ligger 1 bal fra endebanden. Både bal-1 og bal-3 skal
standse i feltet.

Prøve 11.
Medløb til rødt. Bal-3 ligger pres mod endebanden. Både bal.1 og bal-3 skal standse i feltet.



Prøve 13. Træk til rødt.
Bal-3 ligger 1 bal fra begge bander og afstanden mellem bal-1 og bal-2 er 3 baller. Både bal-1 og
bal-3 skal standse i feltet.

Prøve 14. Træk til rødt.
Bal-3 ligger pres mod endebanden og afstanden mellem bal-1 og
bal-2 er 0,5 bal. Bal-1 og bal-2 må ikke ramme hinanden to gange.



Prøve 15. Spids over 6 bander.
Bal-1 ligger 1 bal fra langbanden. Bal-2 ligger pres mod endebanden og 2 baller fra langbanden.

Prøve 16. Opsamling til rødt.
Bal-3 ligger 1 bal fra begge bander og bal-2 ligger 1 bal fra endebanden. Alle 3 baller skal standse i
feltet.



Prøve 17. Opsamling til rødt.
Bal-3 ligger pres mod langbanden. Alle 3 baller skal standse i feltet.

Prøve 18. Direkte



Prøve 19. Direkte

Prøve 20. Langbal





Sølvmærket

Spillerens navn: ________________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________

Postnr. og by: ________________________________________________________________

Fødselsdato: _______________________ Prøvedato: ______________________________

Klubbens navn: ________________________________________________________________

Dommerens underskrift: __________________________________________________________

DDBU’s godkendelse: __________________________________________________________

Dato for udsendelse af diplom og mærke: ______________________________________________

Skemaet sendes med brev eller e-mail til: DDBU@ddbu.dk
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