Nykøbing, den 15-12-2017

REFERAT AF MØDE I TURNERINGSUDVALGET
Afholdt den 12-12-2017 i Idrættens Hus
Deltagere:

Peter Tranto (PT), Knud Jeppesen (KJ), Finn Jensen (FJ) og Bo Palmblad (BP)

Afbud:

Betina Bechersdahl (syg) og Allan Petersen (vejret)

1 – Opfølgning på sidste referat
Ingen bemærkninger

2 - Siden sidst
• BP, KJ og PT deltog i Jøsses bisættelse. De lagde en bårebuket fra TU. Vi er meget kede af,
at vi ikke længere har Jøsse i vores midte, vi savner ham.
• BP var en tur i Tåstruphallerne for at undersøge lysforholdene. Han fik oplyst at lysstyrken i
de tre haller var den samme. Men i 2018 vil lyset i hallerne blive forbedret.
• Stenløse og Slangerup havde forsøgt at slå sig sammen som en fælles klub, men det kunne
ikke umiddelbart godkendes af DIF. Derfor blev det aftalt, at turneringsholdene fra de to
klubber fortsætter enten som Slangerup eller som Stenløse.
3 - Sager og henvendelser
Batkast – I en serie 1 kamp havde en spiller kastet sit bat i irritation efter to tabte sæt. Da batkastet
er erkendt af begge klubber, så besluttede TU følgende sanktion:
1. Normalt er det ikke muligt for TU at idømme straf i sådanne situationer, da der normalt er
modstridende oplysninger fra de to involverede klubber, men her er det erkendt af begge
klubber. Derfor dømmes batkasteren som taber af den afbrudte kamp og som taber af den
efterfølgende double og single. Holdsedlen rettes derfor i overensstemmelse med
ovenstående.
2. Den pågældende spilles idømmes desuden 2 spilledages karantæne gældende fra 1 kamp i
turneringens 2. halvdel.
4 – Evaluering af 1. halvdel af holdturneringen
KJ oplyste, at turneringen i Østserien, serie 1 og 2 har været afviklet dårligere end sidste sæson.
• 5 kampe er blevet vundet uden kamp, heraf en i Østserien.
• I 7 kampe har der været benyttet ulovlig spiller
• 1 hold har trukket sig.
• I en del kampe har klubber ikke stillet op med fuldt hold.
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-2BP har følgende kommentarer til serie 3 og 4.
• Generelt går det fint i de laveste rækker - det ser ud til at der er fremgang med turneringsspillere, da undertegnede bemærker flere nye licenser end samme tid sidste sæson.
• Indtastning samme aften smutter mere for flere hold end sidste sæson, en ærgerlig tendens,
men ikke alarmerende.
• Flere klubber har problemer med manglende kendskab til reservereglen og bruger unødige
reservetjanser.
• To klubber har fået byttet holdnumre grundet styrkeforskel.
• 1 kamp er blevet vundet uden kamp.
FJ oplyser, at der ikke har været de store problemer i veteranrækkerne, hvor der var tilmeldt 37
hold, et færre end sidste sæson. 3 kampe er blevet vundet uden kamp.
PT oplyser, at kampene i ungdomsrækkerne er blevet afviklet uden nævneværdige problemer.
• Der har været et par kampe, hvor der ikke er stillet med fuldt hold.
• Pigerækken er kommet i gang med nogle startvanskeligheder.
• Turneringsafviklingen er ændret i puslinge B rækken, hvor holdene i anden halvdel fordeles
i 2 rækker efter styrke.
Med hensyn til pointstævnerne er der kun afviklet 2 stævner, hvorfor der ikke kan udledes nogen
tendenser. Der deltog 185 og 203 i de to første runder.

5 – Kommende arrangementer
Da terminen for superweekenden ligger i påsken i 2019, flyttes arrangementet til den nærmest
liggende weekend, hvor hallen er ledig. Det bliver derfor afviklet i den sidste weekend i marts. Det
er tidligere end normalt, TU vil derfor planlægge turneringen, så sæsonen 2018/2019 kan afvikles
med det tidligere sluttidspunkt. Derefter kommer superweekenden tilbage til den normale termin.
ØBTU’s stævnetrup har holdt møde, hvor man drøftede afviklingen af ØBTU’s mesterskaber og
stævner. Der blev bl.a. drøftet følgende, som TU godkendte:
1. Orienteringsfolderen til forældrene skal opdateres med de nye regler. Vigtigt er, at hvis man
har tilmeldt sig ved dommerbordet og forlader hallen, så skal man melde fra, så man ikke
kommer med i lodtrækningen.
2. Resultatformidlingen fra UØM, VØM og SØM skal ske via Ondata. Her kan man også se
deltagerne og lodtrækningen i de enkelte rækker.
3. Præmieskamlerne afløses af Roll Down til guld, sølv og bronze. Der bestilles 2 sæt, da der
er arrangementer, hvor præmieoverrækkelse skal ske 2 forskellige steder.
4. MobilePay skal bruges til at modtage betalinger for eftertilmeldinger, men der skal også
være mulighed for at modtage kontanter.
5. Forslag til en anden pointfordeling til Klubpokalen blev drøftet, dette arbejdes der videre
med og eventuel ændring sker først til næste sæson.
6. Ved 2-mandshold stævnet spilles en forsøgsrække med 3 hold i hver pulje, hvor nr. 1 og 2
går videre i A slutspil og 3’erne spiller et B slutspil. Derved vil der minimum være 3 kampe
til hvert hold, Puljerne vil sandsynligvis kunne afvikles uden for stor ventetid.
7. Der afvikles ikke B-slutspil ved UØM.
Nogle af de ovenstående punkter kan ikke tages i brug allerede ved de to første arrangementer, men
vil så tages i brug senere.
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-3Bemanding ved arrangementerne blev drøftet:
• 2-mandshold stævnet – 5 personer
• UØM – 6 personer, heraf 2 fælles med VØM
• VØM – 3 personer
• SØM – 5 personer
• Superweekend – 6 personer
Vi går i gang med at sætte navne på.

6 – Borddepotet
TU har annonceret efter en afløser for Jøsse, der er ikke kommet nogen henvendelser, så vi må
prøve igen. Det er vigtigt, at denne post besættes hurtigst muligt, så at borde m.v. kan benyttes ved
stævnerne.
Da det nuværende borddepot ikke er godt nok, så flyttes depotet fra Hedehusene til Hvidovre, hvor
vognmanden har et depot, bl.a. med varme, så at materiellet beskyttes bedst muligt.

7 – Eventuelt
Ingen kommentarer.

For referatet
Peter Tranto

