Nykøbing, den 8-6-2018

REFERAT AF MØDE I TURNERINGSUDVALGET
Afholdt den 06-06-2018 i Idrættens Hus
Deltagere:

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

Afbud:

Finn Jensen (ferie).

1. Siden sidst
Udvalget konstituerede sig med BP som formand og AP som sekretær.
Udvalgets arbejdsområder blev gennemgået og fordelt mellem udvalgets medlemmer. Oversigt er
vedhæftet som bilag.

2. Evaluering af 2. halvdel af holdturneringen og pointstævnerne
Herre senior:
I de 3 øverste rækker har der været en holdtrækning og en udelukkelse, mens 12 kampe er vundet
uden kamp. I 16 kampe er der benyttet en ulovlig spillere, hvilket udvalget finder meget voldsomt,
og vi skal derfor bede klubberne om at sætte sig bedre ind i reglerne omkring brugen af spillerne.
Udvalget står gerne til rådighed for spørgsmål, hvis man er i tvivl.
I de øvrige herrerækker er der ingen holdtrækninger, mens 4 kampe er vundet uden kamp. I to
tilfælde i serie 3 har vi byttet om på nummerbetegnelsen hos et par klubber for at sikre, at det bedste
hold får det laveste holdnummer.
I 7 tilfælde er der ikke angivet reserver i serie 4, hvilket man jo skal, selv om der spilles med den
fleksible reserveregel.
Veteraner:
Ingen holdtrækninger blandt de 15 hold i 40 årsrækken, men 5 kampe er vundet uden kamp.
Et enkelt hold er trukket i 50 årsrækken, da man ikke kunne stille med et reglementeret hold i de
sidste kampe. 4 kampe er vundet uden kamp.
Ellers fint forløb.
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-2Ungdom:
Ingen problemer med afvikling af turneringen. Det er tilsyneladende en god ide, med
styrkeopdelingen, når tilmeldingerne er indgået. Det har givet mere lige kredse.
Afslutningen med et slutspil for de 4 bedste hold (final 4) var en meget stor succes, og vil
naturligvis blive gentaget i den kommende sæson.
Pointstævnerne:
Disse blev i år spillet i 8 kredse, og tilslutningen blev næsten som sidste år, så her er der ikke behov
for de store ændringer.
Vi skal dog være bedre til at kontrollere, at pointstævnespillerne ikke også spiller holdturnering, så
en øget kontrol på dette område vil finde sted i den kommende sæson.

3. Terminer 2018-19
AP havde lavet et oplæg til terminer for holdturneringen og pointstævnerne.
I den kommende sæson er det påske i vores traditionelle afslutningstermin, og det var kun muligt at
få Valbyhallen den sidste weekend i marts, hvilket giver en lidt mere sammenpresset holdturnering.
Det blev besluttet ekstraordinært at starte i uge 39, og spille 10 runder før jul og 8 runder efter jul.
Klubberne skal så være opmærksomme på, at 10. runde stadig er den første runde i 2.
turneringshalvdel, selv om den spilles før jul.
Terminsoversigten udsendes til klubberne den 7. juni.

4. Borddepotet
Som det blev omtalt på repræsentantskabsmødet, skal der ske noget med vores borddepot for at
bringe dette op i en bedre stand.
Det er derfor besluttet at nedsætte et borddepot-udvalg til at løse denne opgave. Udvalget består af
to fra bestyrelsen, to fra turneringsudvalget, samt Svend Erik Sørensen, TIK.
Udvalget udpegede BB og PT som TU´s medlemmer.

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: Særbestemmelsen for serie 4 og 5 i stk. 3 slettes.
§ 7: I stk.3 tilføjes, at turneringsudvalget forbeholder sig ret til at ombytte en klubs to tilmeldte hold,
hvis styrkeforholdet taler herfor.
§ 12: Ved brug af reserver fra lavere rangerende hold eller en spiller, som ikke har spillet på hold,
vil der gælde, at reserven ikke må have et ratingtal, som overstiger den spiller, man erstatter.
§ 12: Der tilføjes et nyt stk. 6. som henviser til særbestemmelserne i § 15 omkring brug af reserver i
1. turneringsrunde og ved turneringsafslutningen.
§ 16: I stk. 2 rykker vinderen af kval.kampen direkte op i 3.division. Stk.4 slettes.
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-3§ 25: I stk. 2 anføres årstal for deltagelse i de forskellige rækker i stedet for den tekst, som står der
nu.
§ 34: Fremover vil et hold, som ikke stiller op til en kredskamp, ikke kunne deltage i kredskampene
i den efterfølgende sæson.
§ 39: I stk.5 er det fremover klasse 1, som er eneste seniorrække for ungdomsspillere.
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.
På næste møde tages der også beslutning om en overgangsordning vedr. op- og nedrykning i de 3
øverste rækker, idet vi ved afslutning af den kommende sæson får 4 hold ned fra 3.divison, og kun 2
hold op i 3. division.

6. Eventuelt
Næste møde afholdes mandag den 13-8-2018 i Idrættens Hus.

For referatet/Allan Petersen

Turneringsudvalgets sammensætning
Sæsonen 2018-2019
Titel

Navn

Telefon

E-mail

Formand

Bo Palmblad

42 91 96 99

Bo_palmblad@hotmail.com

Sekretær

Allan Petersen

50 57 37 28

oebtu@oebtu.dk

Medlem

Peter Tranto

30 27 99 95

otnart@gmail.com

Medlem

Finn Jensen

44 97 54 49

finnsvbo@post12.tele.dk

Medlem

Knud Jeppesen

25 78 96 21

knajep45@gmail.com

Medlem

Betina Bechersdahl

53 83 98 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

Bo Palmblad

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

Peter Tranto
Holdturneringen
Herre senior
Holdturneringen
Veteran 40 og veteran 50

Allan Petersen

Holdturneringen
Herre ungdom

Peter Tranto

Pointstævner

Peter Tranto

Damearbejdet

Betina Bechersdahl

Stævner og ØM´er
Borddepot

Betina Bechersdahl
Allan Petersen
Vakant

Økonomi

Allan Petersen

Finn Jensen

•
•
•
•
•
•

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

