Nykøbing, den 3-10-2017

REFERAT AF MØDE I TURNERINGSUDVALGET
Afholdt den 27-09-2016 i Idrættens Hus
Deltagere:

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

Afbud:

Hans Jørgen Larsen (HJL), Finn Jensen, (FJ), Bo Palmblad (BP) og Betina
Bechersdahl (BB)

1. Opfølgning på sidste referat
Ingen kommentarer.

2. Siden sidst
Udvalget kunne glæde sig over, at der ikke var nogen indsigelser mod rækkeinddelingen i seniorholdturneringen. Der var kun kommet et par ændringer af starttidspunkter.
Desværre er det ikke lykkedes at få besat den ledige plads i serie 4.

3. Sager og dispensationer
I forbindelse med indbydelsen til ungdoms-holdturneringen havde en klub gjort indsigelse mod
ratinggrænsen på 900 for puslinge B-rækken.
Udvalget var for så vidt enige med klubben i, at ratingtallene for de nye puslinge ikke altid giver et
retvisende billede af de pågældende spilleres styrke, og man besluttede derfor, at tallet på 900
fremover kun skal være vejledende, og at klubberne således har mulighed for at søge om
dispensation for spillere, der overskrider 900-grænsen.
På TU´s næste sommermøde vil dette blive indføjet i turneringsreglementet.

4. Tilrettelæggelse af holdturneringens veteran- og ungdomsrækker
Veteraner:
I veteran 40 var der tilmeldt 7 hold i A-rækken og 8 hold i B-rækken, i alt 15 hold.
Der var en klar skillelinje i holdratingtallet i de to rækker, så man besluttede at afvikle de to rækker
uden at foretage flytning af hold.
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I veteran 50 var der tilmeldt 8 hold i A-rækken, 8 hold i B-rækken og 5 hold i C-rækken, i alt 21
hold.
Da det rent afviklingsmæssigt er bedst med et lige antal hold i rækkerne, besluttede udvalget at lave
en A-række på 8 hold, en B-række på 7 hold, og en C-række på 6 hold.
Det hold med det laveste ratingtal i B-rækken (Stenløse-Slangerup 1) blev flyttet til C-rækken.
Alt i alt deltager således 36 hold – en mindre tilbagegang på 2 hold.
Ungdom:
I herre ungdom over 12 år var der tilmeldt i alt 38 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 7 hold og en E-række
på 7 hold.
I herre ungdom under 12 år var der tilmeldt 18 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 6 hold, en B-række på 6 hold, og en C-række på 6 hold.
I puslingerækken var der tilmeldt 8 hold, som spiller en dobbeltturnering.
I pigerækken var der tilmeldt 6 hold, som spiller en dobbeltturnering.
Alt i alt deltager således tilmeldt 72 hold – en fremgang på 10 hold.

5. Damerækkerne ved tomands-holdstævnet.
BB havde fremsendt et forslag til, hvordan man kunne få nogle flere damehold med ved tomandsholdstævnet. En af mulighederne var at tillade blandede hold (spillere fra to forskellige klubber) og
at flytte damerækkerne til søndag.
Sidstnævnte blev allerede besluttet på sidste møde, og TU besluttede herefter at køre et prøveår med
blandende hold – kun i damerækkerne. Når denne sæsons stævne er færdigspillet vil udvalget
evaluere forsøget.

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

For referatet
Allan Petersen

