Nykøbing, den 2-6-2017

REFERAT AF MØDE I TURNERINGSUDVALGET
Afholdt den 29-05-2017 i Idrættens Hus
Deltagere:

Peter Tranto (PT), Knud Jeppesen (KJ), Finn Jensen (FJ), Hans Jørgen Larsen (HJL),
Bo Palmblad (BP), Betina Bechersdahl (BB) og Allan Petersen (AP).

Afbud:

Ingen

1. Opfølgning på sidste referat
Ingen kommentarer.

2. Siden sidst
Udvalget bød Betina velkommen i udvalget, og gav en kort beskrivelse af udvalgets arbejde.
Udvalget konstituerede sig herefter med PT som formand og AP som sekretær.
Udvalgets arbejdsområder blev gennemgået og fordelt mellem udvalgets medlemmer. Oversigt er
vedhæftet som bilag.
BP blev på repræsentantskabsmødet valgt til suppleant til ØBTU´s bestyrelse.

3. Evaluering af 2. halvdel af holdturneringen og pointstævnerne/pointjagten
Herre senior:
Turneringen har haft et fint forløb helt uden holdtrækninger i foråret (2 i efteråret). Der er 7 gange
benyttet en ulovlig spiller, ligesom 11 kampe er vundet uden kamp i de 3 øverste rækker.
På grund af en tvangsnedrykning er der 4 nedrykkere fra 3.division, mod kun 3 oprykkere til
3.division. Det har medført, at der p.t. er 21 hold kvalificeret til østserien. TU vil derfor i
forbindelse med holdtilmeldingen til efteråret beslutte, hvem der evt. må forlade rækken eller
muligvis udskrive en kval.kamp.
På et møde med DBTU´s turneringsudvalg blev det besluttet, at hvis en klub anfører en reserve i en
holdkamp, så er dette bindende, hvis der ikke kommer en indsigelse indenfor 72 timers fristen – og
det uanset om den pågældende spillere evt. kunne spilles fri til næste runde.
KJ laver til næste møde et oplæg til en info-skrivelse til klubberne om dette.
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2Veteraner:
Der var en enkelt holdtræning i 50B-rækken – ellers fint forløb.
Klubberne ønsker, at der kun bliver 6 hold i kredsene, så der kun spilles i 5 samlinger i løbet af
sæsonen. Dette er også det, som udvalget tilstræber, men fordelingen af de tilmeldte hold kan
bevirke, at enkelte kredse må fravige dette.
Ungdom:
Ingen problemer med afvikling af turneringen, men måske er der for stor aldersforskel ved
opdelingen med over/under 12 år. Problematikken tages op på næste møde, hvor hele
holdturneringen bliver gennemgået.
Vi prøvede med et slutspil for de 4 sidste hold i en række med kun én kreds, og dette vil vi udvide i
den kommende sæson.
Pointstævnerne:
Disse blev i år spillet i 10 kredse, og tilslutningen blev lidt større end sidste år, så her er der ikke
behov for de store ændringer.
Vi har dog et lille problem med juniorspillerne, nu hvor pointjagten ikke mere bliver afviklet. Vi vil
tage dette op på næste møde, så vi finder en tilfredsstillende ordning for disse spillere.

4. Terminer 2017-18
AP havde lavet et oplæg til terminer for holdturneringen og pointstævnerne. Der var ingen
kommentarer til denne, så oversigten sendes straks ud til klubberne, så alle kan reservere lokaler til
den kommende sæson.

5. Turneringsreglementet – drøftelse af ændringer
På baggrund af udvalgets huskeliste samt en række input fra bl.a. repræsentantskabsmødet, foretog
udvalget en gennemgang af turneringsreglementet, paragraf for paragraf.
Ud over nogle redaktionelle småændringer, besluttede udvalget følgende større ændringer:
§ 5: Det bliver præciseret, hvordan et klubskifte skal foretages.
§ 9: Ratinggrænsen for deltagelse i serie 5 bliver nedsat til 1099.
§ 11: Bestemmelserne i stk. 2 om udskiftning af spillere fra DT efter mindst 3 uger blev slettet.
§ 14: Der bliver blødt op i stk. 3, så en spiller efter overstået karantæne kan indtræde på det hold,
hvor han normalt spiller, så vi undgår en dobbelt straf.
§ 15: I stk. 3 anføres, at afsnittets bestemmelser kun gælder for de 4 øverstes seniorrækker, og at en
spiller ikke er fastlåst (2.afsnit), men godt kan rykke opad i systemet.
§ 20: Paragraffen splittes op i 2 paragraffer – en for serie 4 og en for serie 5. Det blev besluttet, at
vinderne af serie 5-kredsene rykker op i serie 4.
§ 22: Paragraffen slettes, da vi ikke mere har en dameturnering.
§ 34: Alle rækker – også dem med kun én kreds - afsluttes med et slutspil for de 4 bedste hold.
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-3§ 39: Vi præciserer, at en række kun gennemføres, hvis der onsdag inden stævnet er tilmeldt mindst
4 hold.
§ 42: Fremover kan turneringsudvalgets afgørelser ankes til ØBTU´s appeludvalg.
AP laver nu på baggrund af ovennævnte beslutninger et forslag til ny tekst i de berørte paragraffer,
hvorefter den endelige nye tekst vedtages på næste møde.
I forbindelser hermed har vi også fra DBTU modtaget et udkast til en klagevejledning, som skal
medsendes til klubberne i forbindelse med TU´s afgørelse af klagesager.
AP vil til næste møde tilrette den til ØBTU-forhold – til endelig godkendelse i udvalget.

6. Eventuelt
Næste møde afholdes torsdag den 13-7-2017 kl.15.00 i Idrættens Hus.

For referatet/Allan Petersen

Turneringsudvalgets sammensætning
Sæsonen 2017-2018
Titel

Navn

Telefon

E-mail

Formand

Peter Tranto

30 27 99 95

otnart@gmail.com

Sekretær

Allan Petersen

50 57 37 28

oebtu@oebtu.dk

Medlem

Finn Jensen

44 97 54 49

finnsvbo@post12.tele.dk

Medlem

Hans Jørgen Larsen

22 93 12 06

goesse@jubii.dk

Medlem

Bo Palmblad

42 91 96 99

Bo_palmblad@hotmail.com

Medlem

Knud Jeppesen

25 78 96 21

knajep@mail.dk

Medlem

Betina Bechersdahl

51 43 28 06

Betina.bechersdahl@gmail.com

Udvalgets uddelegering af opgaver
Udvalget beder om, at klubberne fortrinsvis henvender sig til de udvalgsmedlemmer, som
har fået den pågældende opgave uddelegeret.

AKTIVITET

ANSVAR

OPGAVER

Generelt

Peter Tranto

Holdturneringen
Herre senior

Knud Jeppesen

• Besvarer alle generelle henvendelser om
udvalgets arbejdsområde
• Kontrollerer brug af spillere (østserien,
serie 1 og serie 2)
• Kontrollerer brug af spillere (serie 3, serie 4
og serie 5)
• Besvarer henvendelser
• Sagsbehandler
• Fastlægger spillerunder/spillesteder
• Besvarer henvendelser
• Sagsbehandler
• Besvarer henvendelser
• Holder kontakt til arrangørerne
• Sagsbehandler
• Besvarer henvendelser
• Holder kontakt til de kredsansvarlige
klubledere
• Sagsbehandler
• Alt vedr. kvindelige spillere i ØBTU

Bo Palmblad
Holdturneringen
Herre senior
Holdturneringen
Veteran 40 og veteran 50

Allan Petersen

Holdturneringen
Herre ungdom

Peter Tranto

Pointstævner

Peter Tranto
Betina Bechersdahl

Damearbejdet

Betina Bechersdahl

Stævner og ØM´er

Hans Jørgen Larsen

Borddepot

Hans Jørgen Larsen

Økonomi

Allan Petersen

Finn Jensen

•
•
•
•
•
•
•

Besvarer henvendelser
Kontakt til arrangørerne
Sagsbehandler
Udlejer
Kontrollerer
Har kontakten med stævnearrangørerne
Budgetansvarlig

