Nykøbing, den 30-9-2016

REFERAT AF MØDE I TURNERINGSUDVALGET
Afholdt den 28-09-2016 i Idrættens Hus
Deltagere:

Peter Tranto (PT), Knud Jeppesen (KJ), Finn Jensen (FJ), Hans Jørgen Larsen (HJL),
Rasmus Agger Bendtsen (RAB) og Allan Petersen (AP).

Afbud:

Bo Palmblad (BP)

1. Opfølgning på sidste referat
Ingen kommentarer.

2. Siden sidst
RAB havde undersøgt markedet for ny beklædning til stævnegruppen, og havde medbragt et forslag,
som udvalget godkendte. Man besluttede sig for en blå farve med hvidt tryk.
Vi kontakter nu stævnegruppens medlemmer for at få størrelsen af trøjerne, hvorefter det sættes i
gang, så vi har noget klart til vores arrangementer i januar.

3. Sager og dispensationer
I forlængelse af turneringstilrettelæggelsen for herre seniorholdene havde udvalget fået en
henvendelse fra Karlslunde, hvis ene serie 2 hold havde mistet to spillere, og havde to
langtidsskadede spillere, hvorfor det kun var muligt at stille med 1-2 spillere fra sidste års hold.
Man ville derfor meget gerne spille i serie 3.
Udvalget godkendte dette under forudsætning af, at max. to spillere fra sidste sæsons hold måtte
optræde pr. holdkamp.
Karlslunde 3 blev herefter ombyttet med Roskilde 7, som jo blev frasorteret ved sammensætningen
af serie 2-kredsene, hvor der var en ansøger for meget.
Udvalget havde modtaget to ansøgninger om nedsættelse af ratingtallet for spillere, der havde holdt
en pause på 3 år.
Efter en kontrol af tidligere spillede kampe godkendte udvalget ansøgningen for den ene spillers
vedkommende, mens den anden spillers ønske om nedsættelse var for stor.
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4. Tilrettelæggelse af holdturneringens veteran- og ungdomsrækker
Veteraner:
I veteran 40 var der tilmeldt 7 hold i A-rækken, 6 hold i B-rækken, og 1 hold i C-rækken, i alt 16
hold.
Ud fra dette besluttede man at lave to rækker med hver 8 hold. Det B-hold med det højeste ratingtal
(TIK-Taastrup 2), blev flyttet til A-rækken, og det enlige C-hold (Fredensborg 2) blev flyttet til Brækken.
I veteran 50 var der tilmeldt 7 hold i A-rækken, 8 hold i B-rækken og 7 hold i C-rækken, idet to af
de tilmeldte hold havde et alt for højt ratingtal til den primære ansøgte række.
Da det rent afviklingsmæssigt er bedst med et lige antal hold i kredsene, besluttede udvalget at lave
en A- og en B-række på hver 8 hold, og en C-række på 6 hold.
Det hold med det højeste ratingtal i B-rækken (Ejby 1) blev flyttet til A-rækken, og det hold med det
højeste ratingtal i C-rækken (Slangerup 1), blev flyttet til B-rækken.
Alt i alt deltager således 38 hold – nøjagtigt det samme antal som i sidste sæson.
Ungdom:
I herre ungdom over 12 år var der tilmeldt i alt 33 hold, hvorfor det fra starten blev besluttet, at der
skulle laves 5 kredse.
Udvalget kiggede grundigt på de tilmeldte holds ratingtal, og det blev derfor besluttet at lave en Arække på 7 hold, en B-række på 8 hold, en C-række på 6 hold, og to ligestillede D-kredse på hver 6
hold.
Efter forslag fra RAB prøver vi som et eksperiment i år at lave et slutspil i A-rækken for de 4 bedste
hold med to semifinaler og finale/bronzekamp.
I herre ungdom under 12 år var der tilmeldt 20 hold, så her skulle der således laves 3 kredse.
Udvalget kiggede grundigt på de tilmeldte holds ratingtal, og det blev derefter besluttet at lave en Arække på 8 hold, en B-række på 6 hold, og en C-række på 6 hold.
I puslingerækken var der tilmeldt 6 hold, som spiller en dobbeltturnering.
I pigerækken var der kun tilmeldt 3 hold, så derfor besluttede man at udskyde starten af rækken, og
gøre en indsats for at få nogle flere hold med. Der skulle helst være 6 hold i rækken.
Fraset pigerækken var der således tilmeldt 59 hold mod 46 i sidste sæson, altså en pæn fremgang.

5. Bordepotet
Intet at referere.

6. Eventuelt
Næste møde afholdes tirsdag den 20-12-2016 kl.16.30 i Idrættens Hus.

For referatet/Allan Petersen

