
SBBS LOVE VEDTÆGTER SPILLEREGLER 

LOVE & Vedtægter: 

§ 1. Navn og område. 
Sjællandske boligselskabers billard sammenslutning (SBBS) der dækker øen Sjælland samt 
København med forstæder. 

§ 2. Formål. 
Indenfor det i § 1 nævnte område, at samle klubber for at fremme interessen for billardspil, således 
at det dyrkes under noble og sportslige former i kontrolleret konkurrence. 

§ 3. Optagelse. 
Som medlem kan optages enhver amatør-billardklub inden for det i § 1 nævnte område. (Ved en 
amatør forstås, at klubben består og ledes af amatører). Ved begæring om optagelse, der skal 
foregå skriftligt til SBBS sekretariat, skal medfølge: 

Oplysning om klubbens bestyrelse med navne, adresser samt evt. telefonnr. 
Oplysning om klubbens tilholdssted, lokaler samt antal billards og størrelse. 
Betaling af tilmeldingsgebyr: 
Pris for tilmelding af klub samt deltagelse i turneringen: 
For klubben 200,00 Kr. 
For hold i 1. div. inkl. 3 licenser 300,00 Kr. 
For hold i SBBS Liga inkl. 3 licenser 800,00 Kr. 
Licens nr. reserver 100,00 Kr. 
Licens nr. for KJ-Ure Cup spillere 100,00 kr. (hvis de ikke har licens til 1 div. eller Ligaen) 
I tilmeldingen er der betalt licensnummer for 3 spillere pr. hold. 
Betaling for tilmeldte hold sker ved tilmeldingen 

Licens nr. for KJ-Ure spillere og reserver opkræves af kassereren efter sæsonafslutning. 

Hvis en klub ét år ikke stiller med hold, kan klubben ved, at betale klub medlemskab, få løbende 
information og opnå/ bibeholde stemmeret på repræsentantskabsmøderne. 

§ 4. Udmeldelse. 
Udmeldelse af SBBS skal ske skriftligt til SBBS sekretariat, med mindst en måneds varsel til den 
1. i en måned. Alle økonomiske forpligtelser skal på dette tidspunkt være opfyldte. 

§ 5. Medlemspligter. 
Sammenslutningens medlemmer er forpligtet til: 

At overholde SBBS´s Love & vedtægter samt turneringsreglement og andre bestemmelser. 
At underrette sammenslutningen om ændring i bestyrelse samt tilholdssted og lignende. 

§ 6. Ledelse. 
Sammenslutningen ledes af et Repræsentantskab samt et Forretningsudvalg som tillige er ordens 
og amatørudvalg. 

§ 7. Repræsentantskab. 
Repræsentantskabet er SBBS højeste myndighed, og kun dette kan vedtage ændringer eller 
tilføjelser til sammenslutningens love og andre bestemmelser. 
Repræsentantskabet består af to medlemmer fra hver klub. Alle repræsentanter har stemmeret 
ved personlig tilstedeværelse. 
Ingen repræsentant kan repræsentere mere end én klub. 
Repræsentanterne skal være medlem af den klub de repræsenterer. 
Klubber sender besked til SBBS sekretariat om, hvilke medlemmer de lader sig repræsentere ved 
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senest 8 dage før hvert repræsentantskabsmøde. 
Repræsentantskabsmøde afholdes så ofte, som forretningsudvalget eller 2/3 af klubberne finder 
det nødvendigt. 
Fast repræsentantskabsmøde afholdes dog i juni måned med følgende dagsorden. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Valg af dirigent 
Prøvelser af mandater 
Beretning fra: 
a. Formand 
b. Kasserer samt regnskab 
c. turnerings ledere 
Indkomne forslag 
Valg af tillidsposter og turneringsledere 
Næste års mødested 
Eventuelt 

Repræsentantskabet indkaldes med mindst 25 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted 
og dagsorden. 
Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før 
afholdelse af møde. 
Senest 7 dage før afholdelse af mødet skal klubberne modtage samtlige indkomne forslag til 
orientering for klubbernes bestyrelser. 
På repræsentantskabsmøderne er, uanset antallet af fremmødte repræsentanter, simpelt stemme- 
flertal afgørende. 
Dog skal der til vedtægtsændringer være 2/3 af stemmerne for ændringsforslaget. 
Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis mindst to repræsentanter ønsker det. 
Ekstraordinært repræsentantskab, der indkaldes med mindst 7 dages varsel, afholdes så ofte, som 
forretningsudvalget finder det nødvendigt, eller efter at mindst ¼ af de tilsluttede klubber, til 
forretningsudvalget indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for det 
ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal 
generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter begæringens modtagelse. 
Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling 
indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet. 

§ 8. Forretningsudvalget. 
Stk. 1. Forretningsudvalget varetager SBBS´s daglige forretninger efter sammenslutningens love & 
vedtægter samt gældende turneringsreglement. 
Stk. 2. Forretningsudvalget består af formand, kasserer og sekretær. 
Forretningsudvalget vælges for to år ad gangen. Ulige år vælges formand - lige år vælges 
kasserer og sekretær. 
Stk. 3. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og sine underudvalg. 
Stk. 4. Hvert år vælges to suppleanter til forretningsudvalget. 
Stk. 5. Forretningsudvalget holder møde mindst to gange årligt, eller så ofte et 
forretningsudvalgsmedlem finder det nødvendigt. Mødet indkaldes med mindst 48 timers varsel. 
Stk. 6. Det er repræsentantskabets afgørelse om der må vælges to repræsentanter fra samme 
klub til forretningsudvalg & suppleanter. 
Stk. 7. turnerings ledere vælges for et år ad gangen. 

§ 9. Økonomi, regnskab og revision. 
Sammenslutningen er tilsluttet netbank, hvor over al ind- og udbetaling foregår. 
Regnskabsåret er fra den 1. juni til den 31. maj. 
Godtgørelsessatser fastsættes af repræsentantskabet. 
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Godtgørelse til tillidsposter: 
Formand  

Webansvarlig 
Kasserer 
Sekretær 
Turneringsleder pr. turnering 
Webmaster 

1.500,00 kr. 

  750,00 kr.  
2.000,00 kr. 
  500,00 kr. 
  750,00 kr. 
  750,00 kr. 

Til kritisk at gennemgå sammenslutningens regnskab, der affattes som driftsregnskab med status, 
vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde en revisor og en revisor suppleant. 
Revisoren har pligt til, at revidere regnskabet, senest 14 dage efter regnskabsårets afslutning 
sammen med kassereren og et repræsentantskabs medlem. 

§ 10. Adresseliste over tilsluttede klubber. 
Det er kun forretningsudvalget i SBBS, der må benytte den udsendte adresseliste, i forbindelse 
med tegning af annoncer, og indgå aftaler med sponsorer. 
Klubberne kan søge skriftligt om tilladelse til, at bruge adresselisten i forbindelse med stævner o.l. 

§ 11. Opløsning. 
I tilfælde af opløsning af SBBS tilfalder dens midler og effekter de tilsluttede klubber. 

§ 12. Fortabelse af medlemsret. 
Fortabelse af medlemsret sker, ved overtrædelse af love og bestemmelser samt ved restance. En 
på grund af restance slettet klub, kan ved betaling af restancen og nyt tilmeldingsgebyr, atter søge 
optagelse. 

Når et medlem udelukkes af en klub skal dette meddeles SBBS. 

Vedkommende kan da ikke optages i nogen anden klub, før forholdet er bragt i orden. 

Alle klubber og medlemmer af disse er pligtige til at bistå SBBS med at gennemføre pålagte hverv. 

§ 13. Konduite. 
Indtræffer der tilfælde som ikke er forudset i disse love, er forretningsudvalget berettiget til, at 
handle efter bedste skøn. 

§ 14. Ikrafttræden. 

Disse love træder i kraft den 21. august 1973. 
Således vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde den 21. august 1973 

Revidering gælder også andre bestemmelser. 

20/6-75, 10/8-79, 27/5-80, 25/5-81, 11/5-88, 29/5-89, 10/10-89, 15/10-90, 29/5-91, 24/10-91, 
28/9-92, 7/6-93, 23/5-95, 21/5-96, 21/10-99, 29/5-01, 23/5-02, 10/4-03, 25/5-07, 28/5-08, 1/7-09, 
16/6-10, 26/6-11, 20/6-12, 26/6-13, 18/6-15, 16/6-16 og 13/6-17 

SBBS sekretariatet 
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Sekretariatets funktion. 
Sekretariatet er sammenslutningens kommunikationskanal mellem klubber og forretningsudvalg. 
Nyheder bliver offentliggjort på vores hjemmeside: www.sbbs.dk samt ved e-mails til alle klubber. 

Ordens og Turneringsreglement: 

Arrangerende klub. 
Ved de af sammenslutningen fastsatte kampe pålægges den arrangerende klub, at afvikle disse 
på en sømmelig og sportslig forsvarlig måde. Således påhviler det klubben, at have rengjorte 
billard til fastsat subsidiært tid, og efter bedste skøn skal søge, at løse den opgave der er pålagt 
dem. 

Billardudgifter. 
Arrangerende klub betaler billardlejen. 

Mødepligt. 
Anmeldte spillere har pligt til, at møde til den af SBBS fastsatte tid (kl.19:00). For sent møde for 
hjemmespillere på over 30 minutter, og for udespillere på over én time medfører sejr til 
modspilleren, hvis ikke andet er aftalt ved fremmøde/inden man starter. 
Tilsvarende regler som ovenfor anført gælder også for hold i JBM Kegler og KJ Ure Ligaen. 

Udeblivelse af spiller. 
Ved udeblivelse af spiller. Er det den pågældende spillers modstander der vinder uden kamp får 
tildelt 10 MP og 2 HP 

Kampe der er spillet med ulovlig brug af spillere. 
Modstanderen får tildelt 2 HP og beholdere sine opnåede MP og Total kegler og evt. højeste 
serie 

Udsættelse af kampe / Trækning af hold 
I tilfælde af afbud/ flytning af en kamp, meddeler begge holdledere dette til turneringslederen, 
senest søndag kl. 19.00 i spille uge, pr. telefon eller mail. 
Ved manglende/ for sent afbud taber hjemmeholdet 8 – 0. 
Kan de to hold ikke blive enige, skal kampen spilles på den af turneringslederen fastsatte dato. 
Holdet der udebliver taber uden kamp. 

Ved problemer med at stille hold fortløbende kontaktes turneringslederen/ SBBS af klubbens 
formand/ kontaktperson (det er ikke holdlederen der skal gøre det). Det bliver efterfølgende afgjort 
i forretningsudvalget om der skal være sanktioner. 

Protest. 
Hvis en spiller, før eller under en kamp der er udskrevet af SBBS finder forholdene, herunder 
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billard så ringe, at det ikke sportslig forsvarligt at afvikle kampen, har spilleren ret til at nedlægge 
protest. 
Dette sker ved, at spilleren klart og utvetydigt meddeler kampens dommer, at han/hun spiller under 
protest samt angiver grunden hertil. 
Efter kampen har den protesterende spiller pligt til omgående, at underrette sin klubs bestyrelse 
om forholdet. Klubben skal derefter omgående skriftlig protestere over for forretningsudvalget. 
For mangelfuldt arrangement kan klubber frakendes retten til, at arrangere kampe i SBBS. 

Turneringsmateriale. 
Klubberne får fra SBBS sekretariat tilsendt turneringsplan med angivelse af modstandere og 
spilleuge samt tid og sted. 
Gennemsnit og distancer for samtlige spillere bliver ligeledes udsendt. 

Ved fremmøde og afslutning af kampen. 
Udeholdet møder op til kamp med en seddel indeholdende spillernes licens nr. navn samt 
distancer. 
Hjemmeholdet overfører oplysningerne til det af SBBS udsendte turneringsresultatskema. 
Efter kampen sender hjemmeholdet rundeskemaet pr. post eller mail til turneringslederen. 
Har turneringslederen ikke hørt/ modtaget noget angående en kamp inden 8 dage har 
hjemmeholdet tabt kampen. 

Regulering 
Spillere, som skal reguleres er: Spillere som ikke har spillet 7 kampe den forrige sæson. 
For at kunne blive reguleret og få et registreret års snit skal spilleren have spillet mindst 7 kampe. 
Spillere der ikke opnår mindst 7 kampe skal reguleres igen den næste sæson efter nedenstående 
retningslinjer. 

Turneringsudvalget kan efter skøn gå ind og fastsætte en ny distance og fortage en 
regulering før der er spillet 7 kampe af spilleren, hvis de opnåede point adskiller sig 
væsentlig fra spillerens distance. 
Man skal være reguleret for at kunne opnå højeste serie eller individuel placering. 

Nye spillere: 

1. division 
Nye spillere starter med at spille til 150. 
Efter 7 kampe reguleres spilleren enten op eller ned, nye spillere kan reguleres ned med mere end 
10% 

Tidligere registrerede spillere: 
Spillere, der tidligere har været registreret, starter med deres sidst opnåede snit og distance. Alle 
distancer udregnes efter reglen 30 gange gennemsnit rundet op til nærmeste 10. 

Afvikling af kampe 1. division. 
Der spilles til distance eller max. 25 indgange efter handicap. 
Der spilles på 2 borde hvis der er to borde ledige. 

Pointberegning. 
En holdkamp for den enkelte spiller afgøres ud fra spillerens og modstanderens opnåede MP. 
Ved en vundet kamp opnås 2 HP, uafgjort 1 HP og tabt kamp 0 HP. 
MP.: Matchpoint, 1 MP er 1/10 af distancen. HP.: Holdpoint. 
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Distancer samt spilledag. 

1. division: 
Spilledag: 
Min. Distance: 
Max. Distance: 

LOVE VEDTÆGTER SPILLEREGLER 

3-mands hold. 
Torsdag (med mulighed for dispensation) 
90 (3,0) 
Ingen (1000 hvis de også spiller i DDBU). 

Spillere med et snit over 33,3 kan ikke deltage i SBBS turnering, hvis de også spiller i DDBU. 

Dispensation for maksimumdistance 
Der kan søges om dispensation for spiller med et snit over 33,33 og som samtidig spiller i DDBU. 

Dispensationsansøgningen skal ske skriftligt og sendes til SBBS sekretariatet. Herefter vil 
ansøgning blive behandlet og der vil komme et skriftligt svar tilbage. Ansøgningen som 
skal indeholde: 

1. 
2. 
3. 
4. 

Fulde navn 
Licens nr. 
Snit og distance 
Begrundelse for ansøgningen. 

Før sæsonstart skal ansøgningen være SBBS-sekretariatet i hænde senest 14 dage før den første 
turneringskamp. Efter den første turneringskamp er ansøgningsfristen 8 dage før spilledatoen. 

Der skal være givet et skriftlig svar på dispensationsansøgningen, før den enkelte spiller er 
spilleberettiget. Dispensationen er gældende for en sæson. 

Spillere som får dispensation kan ikke vinde præmien for højeste serie. 

Tilmelding og brug af reserver. 

 

1. Det er klubbernes ansvar at den udsendte Klub Journal med navne og licens nr. er opdateret 
   og at indsende den rettede Klub Journal til SBBS sammen med tilmelding af hold. 

2. Der skal på turneringsresultatskemaet under bemærkninger stå fulde navn og Licens nr. første 
   gang reserven anvendes 

3. Der må kun bruges to reserver pr. hold. 

4. Der må yderligere bruges to reserver, såfremt der er tale om særlige omstændigheder. Der skal 
   ansøges skriftligt til SBBS-sekretariatet om tilladelse og turneringslederen vil få besked. 

5. Der må ikke bruges nye reserver de sidste 4 spillerunder 

6. Hold der bruger flere reserver end de tilladte mister HP. 

Spillernes placering på holdet 
Hvert hold består af 3 spillere, som opstilles i rækkefølge efter højeste distance på turnerings- 
Skemaet. 
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Såfremt der er distance lighed mellem 2 spillere, bestemmer det pågældende hold selv 
rækkefølgen ved første turneringskamp. Derefter er denne placering låst. 
Ved regulering efter nye spillere på holdet placeres de efter distance. Ved distancelighed 
placeres den pågældende spiller altid lige under spiller(e) med samme distance. 
Der er mulighed for at bruge op til 2 reserver igennem turneringen. Disse placeres ligeledes 
efter distance i forhold til øvrige spillere. 
Hvis en spiller/reserve ikke møder op til en kamp, grundet f.eks. akut sygdom, så er det spilleren/ 
reservens modstander der vinder uden kamp. 

Flytning af spillere midt i turneringen. 
Spillere er låst på det hold de starter på (A-B o.s.v.), og kan ikke flyttes indbyrdes i samme sæson. 

Eksklusion af hold. 
Et hold der bruger en spiller under falsk navn eller licens nr. bliver ekskluderet for resten af 
sæsonen. 

Præmier. 
SBBS udsætter præmier i samtlige startede turneringer efter repræsentantskabets bestemmelser. 

Holdturneringens vinder er det hold med flest HP. I tilfælde af pointlighed mellem holdene i 
præmierækken, afgøres placeringen herefter ud fra højeste MP og dernæst højeste totalscore. I 
tilfælde af forsat pointlighed får holdene samme placering. 

Den individuelle turneringsvinder er spilleren med højeste MP. I tilfælde af pointlighed mellem 
spillere i præmierækken afgøres placeringen herefter ud fra højeste totalscore. I tilfælde af forsat 
pointlighed får spillerne samme placering. 

I årlig turnering udsættes følgende præmier: 
Efter grundspillet: 1 - 2 - 3 præmie til spillere efter MP. Præmie til spiller med højeste serie. 
Efter slutspillet: 1 - 2 – 3 - 4 præmie til klub 

Vandrepræmier: 
Fagforeningernes Boligselskab har skænket SBBS en vandrepokal til Sjællandsmesteren. Den er 
udsat i sæsonen 1974/75 og vindes af det hold der bliver nr. 1 i keglebillard efter slutspillet. Kan 
ikke vindes til ejendom. 

SBBS har i sæsonen 1978/79 udsat en vandrepokal, til holdet med højeste score (flest kegler efter 
grundspillet). Kan ikke vindes til ejendom. 

Nøgle pokal: (efter grundspillet) 
Holbæk Boligselskab udsatte en ny vandrepokal 1984/85. MP: antal spillere: antal kampe. 
Eksempel: 
Et hold af 3 spillere, der har spillet 14 kampe, har scoret 778 MP. 778 divideret med 3 divideret 
med 14 = 18,52 (nøgletal). Det hold der opnår det højeste nøgletal er vinder af pokalen. 

Ved aflevering af vandrepokaler ombyttes til diplom. 

KJ ure cup: Pengepræmier. 
KJ ure cup samlet (altså bedst placerede ved sæsonafslutning): Diplomer. 
SBBS CUP: Diplomer + pengepræmier. 
Liga: Diplomer + pengepræmier. 
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Vandrepokaler og diplomer overrækkes i frokostpausen ved den afsluttende singlecup 
                                 (SBBS Cup’en) 

 

Tryk & Layout. SBBS-sekretariat 

SBBS Spilleregler 

Spilleregler for keglebillard: 

Definition og spillets idé. 
Ved hjælp af den røde spillebal dirigeres den ene eller begge hvide baller i position til fortsat 
scoring. Scoring og fortsat spil opnås når: 
     Hvid bal vælter kegler. 
     Rød spillebal rammer begge de hvide baller (rødt). 

§ 1. 
Udlægget foretages af en spiller fra udeholdet. 
§ 2. 
1. Ved start placerer dommeren de to hvide baller på de afmærkede pletter. Rød bal placeres bag 
salvolinien af spilleren der lægger ud. 
2. Spillet starter ved, at spilleren støder rød bal mod hvid bal eller bande på modsatte halvdel. 
3. Der spilles til de fastsatte distancer. 
4. Hver kegle tæller 2 points. 
5. Rødt tæller 4 points 
6. en serie fortsætter til der laves fejl. 
§ 3. 
Der er fejl og spillet går til modstanderen: 
1. Hvis en eller flere baller sprænges, jf. § 9. stk. 1. (Nyt udlæg). 
2. Hvis spilleren støder før ballerne ligger helt stille eller keglerne er på plads. 
3. Hvis en spiller bevidst berører en af ballerne med hånden, køen eller anden genstand. Den/de 
skal efter dommerens skøn, lægges tilbage på plads, hvor den/de lå. 
4. Hvis spilleren laver touche, dvs. berører ballerne med andet end læderet. (Køspids) 
5. Hvis spilleren i det øjeblik han/ hun støder ikke berører gulvet. 
6. Hvis rød bal i hånden lægges på plads med andet end hånden. 
7. Hvis rød bal går i hul. 
8. Hvis rød bal vælter en kegle eller rammer kegle, der herefter vælter en anden kegle. 
9. Hvis en kegle i stødet (indtil baller og kegler er i ro) væltes med kø, maskine, tøj eller legemsdel. 
10. Hvis ikke mindst en af ballerne er i bande hver anden gang, når der laves kegler. Rødt uden 
kegler tæller for bande. 
11. Hvis der laves 3 gange rødt i træk, uden at der væltes kegler. 
§ 4. 
1. en fejl skal være konstateret inden næste stød (dog undtaget § 3. stk. 2.). Er den ikke det 
fortsætter spillet, som om fejlen aldrig var begået. 
2. Modspilleren har ret til, at protestere til dommeren såfremt det menes, at spilleren der er ved 
bordet har begået en fejl. 
3. Enhver fejl der skyldes udenforstående - dommeren iberegnet, kan ikke lægges spilleren til last. 
Hvis ballerne flyttes, skal de af dommeren lægges tilbage så nær deres tidligere placering som 
muligt. 
§ 5. 
1. Så længe en spiller scorer points er vedkommende berettiget og forpligtet til at forsætte spillet. 
2. En spiller har altid ret til, på forespørgsel til dommeren, at få oplyst om bal har været i bande, og 
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om det er første gang rødt. 
3. Rød bal i pres med anden bal giver spilleren ret til at vælge nyt udlæg. 
4. Der tilkommer i alle kampe spillerne samme antal serier. (indgange). 
5. Såfremt den spiller, der har foretaget udlægget, først når sin fastsatte distance, skal 
modstanderen i sin sidste serie starte med nyt udlæg. 
6. Opnår begge spillere deres fastsatte distance, erklæres kampen uafgjort. 
7. Et stød er udført så snart en af ballerne er berørt. 
8. Et stød er afsluttet når alle baller og kegler er i ro. 
9. Et stød må først udføres, når alle baller er i ro og keglerne sat på plads. 
§ 6. 
1. Vælter rød- og hvid bal en kegle samtidig, anses keglen for væltet af rød bal. 
2. En kegle anses for væltet, når den ligger ned, eller er fri af pletten, eller når den hviler mod bal, 
dvs. vælter hvis ballen fjernes. 

3. Kan en kegle ikke stå på sin plads på grund af en bal, (der skal være luft imellem bal og kegle) 
fjernes keglen og sættes først på plads igen, når stødet der frigør keglens plads er afsluttet. 
§ 7. 
1. Går hvid bal i hul skal den lægges på udlægspletten modsat hvor den anden hvide bal ligger. Er 
pladsen optaget af rød bal, kan spilleren forlange nyt udlæg. 
2. Forlanger spilleren ikke nyt udlæg, skal ballen lægges på pletten, når stødet, der har gjort 
pletten fri er afsluttet. 
3. Såfremt en hvid bal ligger nøjagtigt på billardets midterlinie, og den anden hvide bal skal lægges 
på en udlægsplet, skal den lægges på udlægspletten på den halvdel af billardet, der er modsat 
den, hvor rød bal ligger. 
4. Hvis rød bal har været i hul, anbringes den i det felt, der begrænser bundbande med salvolinien. 
Spillet forsætter ved at støde mod bal eller bande på bordets modsatte halvdel. 
§ 8. 
1. Dersom en kegle og en bal samtidig lægger sig over et hul, betragtes ballen som værende i hul. 
2. Hvis en bal efter at have ligget stille ved kanten af et hul pludselig falder i, skal den lægges op 
igen. Sker dette under et støds udførelse, skal der foretages omstød (ballerne lægges som før 
stødet). 
§ 9. 
1. En bal anses for sprængt, når den er eller har været udenfor billardets spilleflade (hvad der 
dækkes af klæde). 
2. Sprængt bal regnes som fejl. Modstanderen starter med nyt udlæg. 
§ 10. 
1. En spiller må ikke modtage hjælp og råd i forbindelse med stødets udførelse. 
2. Dommeren skal fjerne en for stødets udførelse generende lampe eller anden genstand. 
§ 11. 
1. Keglerejseren er enedommer (i tvivlstilfælde kan han/hun rådfører sig med listeføreren). 
2. Keglerejser og listefører bytter plads når kampen er halvvejs færdig. 
3. Enhver spiller har ret til at fordre, at der under spillet tælles højt og tydeligt. 
4. Listeføreren meddeler når der er to indgange tilbage. 
5. Det er enhver spillers pligt, at rette sig efter dommerens afgørelser. Nægtelse heraf kan 
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medføre diskvalifikation af spilleren. 

 

Skomagerregler gældende for KJ Ure Cup og SBBS Cup 

Definition og spillets idé. 
Det gælder om at score så mange point i et stød som muligt og/ eller forhindre modstander i at 
score (lægge sort). Distancen er 60/ 80 points + evt. handicap. 
Spillerne støder et stød ad gangen efter tur, indtil distancen er opnået. 
Mindst én bal skal i bande hver gang der stødes, uanset om der spilles rødt eller blegt. 
Rød/ hvid bal udenfor spillefladen betragtes som i hul. Rød bal berørt med kø eller dup = et stød 
(Touché). Kan en bal ikke lægges på pletten må der spilles med 2 baller. Tredje bal lægges når 
stødet er afsluttet og alle baller ligger stille. 

UDLÆG: 
Spillerne afgør hvem der skal begynde, idet begge samtidigt støder en bal mod den øverste 
bande. Ballen må ikke ramme keglerne eller 3. bal. Ballen må GODT ramme sidebanden! Spilleren 
hvis bal ligger nærmest nederste bande lægger ud. Hvis ballen går i hul, er vedkommende vinder 
af udlægget. Rammer de trillende baller hinanden, stødes der om. 

POINT: 
Væltet kegle = 2 point. Konge væltet alene = 6 point. Rødt eller blegt = 4 point. Hvid bal i hul = 2 
point. Væltes alle 5 kegler i èt gennemløb = 16 point. Bal på gulvet tæller som hul. Hvis alle tre 
baller går i hul er det = 10 skæve + eventuelle kegler. 

FEJLSTØD (”SKÆVE”): 
Ved fejlstød tilskrives alle point (”skæve”) modstanderen). Generelt gælder, at højeste straf for et 
stød er 6 skæve + antal scorede points. 
- Rød bal vælter kegler efter at have ramt hvid bal og bande, eller er blevet nakket ind 
   = antal scorede point. 
- Rød bal i hul = 2 skæve + antal scorede point. 
- Rød bal i kegler før hvid bal rammes = 6 skæve + antal scorede point. 
- Rød bal i kegler efter at have ramt bande - men ikke hvid bal (”nakkebal”) = 6 skæve + antal 
scorede point. 
- Væltet kegle med kø, hånd eller maskine efter at have ramt stødbal = 6 skæve + antal scorede 
point. 
- Direkte stød i kegler med hvid eller rød bal = 6 skæve + antal scorede point. 
- Ingen bal rammer banden = 6 skæve + antal scorede point. 
- Stødbal rammer ikke hvid bal = 6 skæve + antal scorede point. 
- Hvid bal røres med køen (”touche”) = 6 skæve + antal scorede point. 

AFSLUTNING: 
Spillet kan kun afsluttes ved at spilleren vælter mindst èn kegle, eller hvis modstanderen laver de 
fornødne skæve. 

Hvis muligt, skal keglerne altid sættes på plads inden ny spiller støder. 
I individuel turnering må der IKKE modtages gode råd fra andre. 
I makkerturnering må KUN makkeren give gode råd. 

                        Regler for afvikling af SBBS-Ligaen i skomager 
Afvikling af en holdkamp: 
Hvert hold fastsætter deres 1,2 og 3 mand inden kampen. Denne rækkefølge bruges i hele 
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kampen, også i makkerpotterne. 
1. kamp er 1 mod 1. 
2. kamp er 2 mod 2. 
3. kamp er 3 mod 3. 
4. kamp er 1 og 2 mod 1 og 2. 
5. kamp er 2 og 3 mod 2 og 3. 
6. kamp er 3 og 1 mod 3 og 1. 
7. kamp er holdstafet, hvor 1’erne starter, herefter 2’erne og til sidst 3’erne. 

Ligesom i fortsat turneringen er det altid udeholdet, der lægger ud. I stafet overtager næste mand, 
når distancen er nået (hhv. 70 og 140), uanset om det er gode eller skæve, og det er kun når 
sidstemanden lukker til 210, at der skal være kegle (eller skæve). Stafetten er 3 single kampe i 
træk og der må derfor ikke gives desing’er. Der må KUN gives design’er i makkerpot og kun af 
makkeren. 

Der gives 1 point for en sejr, 0 point for et nederlag. 
I stafetten gives 2 points for en sejr, 0 points for et nederlag. 
En holdkamp kan således ende 8-0, 7-1, 6-2, 5-3 eller 4-4 (kamp-points). 
Vinderholdet får 2 holdkamp-point. Ved uafgjort er der 1 holdkamp-point til hver. 
Desuden anvendes samlet score. Ved 8-0 er vinderscoren således 630 points (max). 
Max. taberscore i kamp 1 til 6 er 68, max taberscore i stafet er 208 points. 

Stillingen i puljen fastlægges derfor efter følgende prioritet: 
1. Flest holdkamp-points 
2. Flest kamp-points 
3. Højeste score 

Resultatet af hver kamp, noteres og underskrives af både hjemmeholdet og udeholdet. Resultat 
tilsendes herefter Turneringsleder/SBBS pr. mail eller brev. 
Ønsker holdene deres egen kopi, er man selv ansvarlig for dette. 

Regler for afvikling af KJ Ure Cup 

1. Kan kun afholdes af klubber der har betalt registrerings nr. i pågældende sæson. 
2. For at kunne afholde KJ Ure Cup skal klubben have stillet med minimum 2 hold eller 4 spillere  

på 2 udebaner i foregående sæson. 

3. Der skal betales licens nr. for spillere i pågældende sæson for at kunne deltage. 
4. Der skal søges skriftligt, om afholdelse af stævner til sæsonen senest ved rep. mødet. 
5. Tilmelding til stævnerne er bindende, og sendes til kj_ure_cup@sbbs.dk senest søndag før 
stævnet. For spillere der ikke møder op, vil klubben blive afkrævet tilmeldingsgebyret. 
Den arrangerende klub vil modtage deltagerlisten om torsdagen før stævnet, som vil være 
ajourført med licens nr. på samtlige deltagere. 
6. Der kan max. deltage 40 hold i turneringen, og højest 8 hold fra hver klub, som fordeles i otte 
puljer efter systemet først til mølle. Ønsker en klub, at stille med mere end otte hold, skal de 
påføres den ordinære tilmelding, og vil kunne deltage ved manglende tilmelding op til det 
annoncerede max. 
Lodtrækningen til puljerne foretages på spilledagen på det annoncerede tidspunkt. 
Der skal på et tidspunkt være 16 hold, som skal deles op i 4 puljer, og de to bedste hold fra hver 
pulje går videre til resterende runder. 
7. Distancerne fra der er 4 hold tilbage er altid 80 point, og alle andre kampe til 60 point. Vinderne 
af kampene får et point, og taberne det antal point de mangler op til deres distance (Kegler). 
8. KJ-URE point: 1. Plads 5 point, 2. Plads 4 point, 3. Plads 3 point, 4. plads 2 point, Semifinale 1 
point. Præmierne er kontanter. 
9. Man skal have deltaget i min. 2 KJ Ure Cup’er og opnået min. 1 point for at deltage i den 
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afsluttende enkeltmandsturnering kaldet SBBS Cup. 
SBBS Cup spilles som en selvstændig singleturnering, hvor præmierne er indskudene fra 
deltagerne som SBBS dobler op.40% til 1.pr., 30% til 2.pr., 20% til 3.pr. & 10% til 4.pr. Hvis der er to 3.pladser får 
de 15% hver. 
10. De 3 spillere som har samlet flest KJ URE point ved sæsonafslutning får diplom. 
Den/ de spillere der samler flest point igennem sæsonen får sat navneplade på KJ URE pokalen. 
11. Der spilles efter de udsendte skomagerregler. 
12. Enhver fejl der skyldes udenforstående – dommer iberegnet, skal ikke gå ud over spilleren. Hvis 
ballerne flyttes, skal de lægges tilbage så nær deres tidligere placering som muligt. 
13. Dommer og listefører skal være fra en anden klub hvis det er muligt. 

14. Der anvendes tavle til at føre point. 
15. For afholdelse af KJ-URE cup betales 650,00 kr. for hver afholdelse. 

Tryk & Layout. SBBS-sekretariat 
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