Nykøbing, den 16-8-2018

REFERAT AF MØDE I TURNERINGSUDVALGET
Afholdt den 13-08-2018 i Idrættens Hus
Deltagere:

Peter Tranto (PT), Knud Jeppesen (KJ), Bo Palmblad (BP), Betina Bechersdahl
(BB), Fin Jensen (FJ) og Allan Petersen (AP).

Afbud:

Ingen.

1. Siden sidst
Træningsturneringen er startet med deltagelse af 44 hold, hvilket er 6 hold mere end i sidste sæson.
BB orienterede omkring DT for damer, som der er gjort en stor indsats for m.h.t. antallet af
deltagende hold. Ros til DBTU.

2. Færdiggørelse af turneringsreglementet
AP havde på baggrund af de vedtagne ændringer udarbejdet et forslag til de nye lovtekster.
Udvalget godkendte dette med nogle små ændring, ligesom beslutningerne under denne dagsordens
punkt 3 gav anledning til et par ændringer yderligere.
AP retter dette til, hvorefter udvalget giver den endelige godkendelse.
De vedtagne ændringer udsendes derefter til klubberne i særskilt skrivelse, og selve reglementet
opdateres på hjemmesiden.

3. Holdturneringen 2018-19
Udvalget har modtaget en henvendelse fra nogle klubber om at sløjfe Final 4 i ungdomsrækkerne,
da det giver en mere retfærdig afgørelse at lade dem afvikle som en normal turnering over hele
sæsonen.
Udvalget besluttede at efterkomme dette. Der er dog sandsynligvis ikke plads til, at alle rækkers
sidste runde kan afvikles i superweekenden i Valby-Hallen, men det vil først blive afklaret, når
tilmeldingerne til turneringen er modtaget.
Der har være ønske om en veteran 60-række i holdturneringen, så udvalget besluttede sig for at
indbyde i en sådan.

-/2

-2På grund af nedskæring af holdene i DT efter afslutningen af turneringen 2018-19 besluttede
udvalget en overgangsordning m.h.t. op- og nedrykning mellem de tre øverste rækker. Vi får 4 hold
ned fra DT, og kun 2 hold op i DT, så der vil være 2 hold for meget i både østserien og serie 1.
Derfor vil der i denne sæson gælde, at der er 3 direkte nedrykkere fra hver østseriekreds, mens de
to syvere spiller kval.kampe mod en toer fra serie 1. I serie 1 vil der blive spillet to kval.kampe
mellem kredsenes ottere om to yderligere nedrykningspladser.
Da superweekenden i denne sæson ligger i sidste weekend af marts, starter holdturneringen
ekstraordinært i uge 39, og sidste runde i 1. turneringshalvdel spilles i uge 49. Derfor vil det i denne
sæson gælde, at kampe i 1. turneringshalvdel skal være afviklet senest i uge 49, og man skal være
opmærksom på, at kampene i uge 50 er 1. runde i 2. turneringshalvdel. Dette med hensyn til
bestemmelserne i § 15.
Til støtte for klubberne udsender udvalget inden turneringsstarten en skrivelse med de vigtigste
beslutninger vedr. sæsonens holdturnering.

4. Evaluering af stævnearrangementer
Udvalget evaluerede kort sæsonens arrangementer, hvorefter det er op til stævnegruppen at træffe de
endelige beslutninger m.h.t selve afviklingen.
Tomands-holdstævnet:
Herre eliterækken slettes, og det bliver derfor tilladt, at ungdomsspillere må deltage i herre klasse 1,
og i dame klasse 2 bliver det tilladt med hold, bestående af spillere fra hver sin klub.
Ungdoms ØM:
Ingen ændringer.
Senior-ØM:
Der har været ønske om, at mixed A (op til klasse 2) blev spillet søndag sammen med de øvrige
klasse 2 rækker, men dette er ikke muligt tidsmæssigt. Der vil dog fremadrettet stadig blive indbudt
i tre mixed-rækker.
PT vil gøre indsigelse mod, at der afvikles et veteranstævne i Århus samtidig med vores
mesterskaber.
Veteran-ØM:
Ingen ændringer men en ikke alt for stram tidsplan.

5. Borddepotet
PT orienterede kort beslutningerne om investeringerne i den kommende sæson. Der indkøbes 12
nye borde, og der er bestilt reservedele, så en hel del af de bestående borde kan bringes op i god
standard.

6. Eventuelt
Næste møde afholdes onsdag den 12-9-2018 i Idrættens Hus.

For referatet/Allan Petersen

