
INDBYDELSE TIL NM HOLD 
BILLARD 

 
 

 

 
Sted:   AALBORG FIRMAIDRÆT 

  Lerumbakken 11              
                      9400 Nørresundby 

  
Tid:   Søndag den 22. oktober 2017. 

 
 

Arrangør:  Aalborg Firmaidræt        

                       
 

Cafeteria:  Der kan købes mad, kaffe, te og drikkevarer. 
 
 

Spilleregler:   Der spilles efter Dansk Firmaidrætsforbunds turnerings- og 
                     spilleregler. Dog tages der hensyn til vedhæftede. 
 

                     Husk! det er en 2 mands hold turnering. 
 
 

Tilmelding:  Der kan tilmeldes i følgende rækker: 

  Hold: A – B – C – D – E -    Dame- D - Dame -E række. 
 

Gebyr:  Hold: 280.00 kr. 
  

 

  Tilmelding med klubnavn sendes til: 
  Aalborg Firmaidræt  

  Lerumbakken 11 
  9400 Nørresundby 

  Att.:  Billardudvalget 
 

  Tilmeldingen skal være os i hænde 
  Senest:  8. oktober 2017. 

  
  Husk at tilmelde i de rigtige rækker! 

  
  

 
  

  Med venlig hilsen og vel mødt 

   Aalborg Firmaidræt´s billardudvalg 
 
      Se næste side 

 



Holdkampens afvikling 
 
Spillerne med de laveste snit spiller mod hinanden først.  
Dernæst de 2 med det højeste snit. De 2 singler giver 2 point hver at vinde.  
Så spilles doublen. Den giver til gengæld 4 point at vinde. Uafgjort giver 1 point. En 
match kan altså vindes 8-0 = 2 matchpoint.  
 
Doublens distance er de 2 singlers distance lagt sammen, og så delt med 2.  
En A-række spiller går til 300,  
B-række spiller til 250,  
C-række spiller til 200,  
D-række spiller til 120 og endelig  
E-række spiller til 80.  
Hvis et hold består af en A spiller og en B spiller, skal A spilleren gå til 300 og B spilleren 
til 250. Doublen er i dette tilfælde med en distance på ”300+250 = 550, delt med 2 giver en 
distance på 226 i dette tilfælde.  
 
Hvis ikke der er tilmeldt hold nok til at inddele i rækker, bliver alle blandet sammen. Det er 
altså ikke en handicap turnering, men faste distancer, afhængig af snittet.  
 
Snitgrænserne er: 
A rækken 24 eller over 
B rækken 16.00 – 23,99 
C rækken 10,00 – 15,99 
D rækken 6,00 – 9,99 
E rækken 5,99 og derunder 
 
Doublen spilles sådan, at man skiftes til at gå til bordet. Man vælger selv den spiller, som 
skal trille om udlægget. Dem som triller om udlægget, kan ikke støde 1. stød i matchen 
også. 

 


