Nykøbing, den 3-10-2018

REFERAT AF MØDE I TURNERINGSUDVALGET
Afholdt den 26-09-2018 i Idrættens Hus
Deltagere:

Bo Palmblad (BP), Peter Tranto (PT), Knud Jeppesen (KJ) og Allan Petersen (AP).

Afbud:

Finn Jensen, (FJ) og Betina Bechersdahl (BB)

1. Siden sidst
På baggrund af en henvendelse, besluttede man at lave en redaktionel tilføjelse til
turneringsreglementets § 3, stk.1, så det klart fremgår, hvornår en licens skal være løst og betalt.
Desuden blev det indført i reglementet, at den nye reserveregel i § 12, stk. 1 ikke gælder for serie 4
og serie 5, hvor der spilles efter den fleksible reserveregel.

2. Sager og dispensationer
Udvalget gennemgik den fremsendte sagsoversigt uden de store kommentarer, og der blev tilføjet et
par nye sager.
Man drøftede en henvendelse fra NFBTK omkring finalen i træningsturneringens serie 1, og blev
enige om, at da der ikke var gjort indsigelse mod en indtastning indenfor 72 timer, så stod
indtastningen ved magt, og derfor var en spiller ulovligt anvendt i finalen.

3. Tilrettelæggelse af holdturneringens veteranrækker
I veteran 40 var der tilmeldt 4 hold i alt, og i veteran 50 var der tilmeldt 10 hold i A-rækken, 9 hold
i B-rækken og 7 hold i C-rækken.
På baggrund af den ringe tilmelding i veteran 40 blev det besluttet at slå rækkerne sammen til en
veteranrække.
De to bedste veteran 40 holds ratingtal matchede holdene i veteran 50 A, og de to andre veteran 40
holds ratingtal matchede holdene i veteran 50 B.
Ved at oprykke det højest rangerende hold i C-rækken (Vallensbæk 2) til B-rækken, havde man
herefter 12 hold i de to øverste rækker, og 6 hold i C-rækken.
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De to øverste rækker med hver 12 hold spilles begge i 2 kredse med hver 6 hold, og med slutkampe
for de to bedste hold fra hver kreds. C-rækken spilles som en normal turnering med 6 hold.
Alt i alt deltager således 30 hold – en tilbagegang på 6 hold.

4. Tilrettelæggelse af holdturneringens ungdomsrækker
I herre ungdom over 12 år var der tilmeldt i alt 39 hold, hvorfor det fra starten blev besluttet, at der
skulle laves 5 rækker.
Udvalget kiggede grundigt på de tilmeldte holds ratingtal, og det blev derfor besluttet at lave en Arække på 8 hold, en B-række på 8 hold, en C-række på 8 hold, en D-række på 8 hold og en E-række
på 7 hold.
I herre ungdom under 12 år var der tilmeldt 23 hold, så her skulle der således laves 3 rækker.
Udvalget kiggede grundigt på de tilmeldte holds ratingtal, og det blev derefter besluttet at lave en Arække på 8 hold, en B-række på 8 hold, og en C-række på 7 hold.
I puslingerækken og i pigerækken var der kun tilmeldt 3 hold i hver af rækkerne, og det blev derfor
besluttet at gøre en indsats for at få nogle flere hold med i rækkerne, og først starte disse op medio
november.
Alt i alt er der i de to førstnævnte rækker tilmeldt 62 hold – en fremgang på 6 hold.

5. Borddepotet
PT gav udvalget en orientering om status på borddepotet.
Der havde været nogle problemer omkring Hovedstadens Flytteforretnings overtagelse af vores
oprindelige samarbejdsfirma, men det skulle nu være løst.
I forbindelse med stævnet i Valbyhallen 22.-23. september blev der foreløbigt skiftet hjul på 5
transportvogne, og alle borde blev markeret og er klar til reparation, når vores bestilte reservedele
ankommer.

6. Eventuelt
Næste møde fastsættes hurtigst muligt, men forventes afholdt primo december.

For referatet
Allan Petersen

