Nykøbing, den 11-8-2017

REFERAT AF MØDE I TURNERINGSUDVALGET
Afholdt den 08-08-2017 i Idrættens Hus
Deltagere:

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

Afbud:

Hans Jørgen Larsen (HJL)

1. Opfølgning på sidste referat
KJ havde fået til opgave at udarbejde en skrivelse vedr. kommende kontrol af reserver i
holdturneringen.
KJ´s oplæg blev godkendt, og vil blive udsendt til klubberne samt lagt på hjemmesiden.

2. Siden sidst
Udvalget behandlede en henvendelse fra CIK omkring brug af spillere i serie 1.
Der var ikke stemning for at have en ratinggrænse i rækken, da det kan bevirke, at nogle klubbers
spillere ikke kan komme til at spille holdturnering.
Udvalget vil dog, så godt det er muligt og med hensyntagen til geografiske forhold, forsøge at gøre
kredsene lige stærke.
DBTU´s stævne/ratinggruppe har lavet nye regler for, hvad der sker, når en spiller forlader en
holdkamp af den ene eller anden årsag.
AP udarbejder en informationsskrivelse til klubberne.
Træningsturneringen har i år deltagelse af 37 hold mod 35 i sidste sæson.

3. Færdiggørelse af turneringsreglementet
AP havde på baggrund af de trufne beslutninger på sidste møde udarbejdet forslag til nye tekster i de
berørte paragraffer.
Forslagene blev vedtaget uden kommentarer, og ændringerne bliver udsendt med næste
klubudsendelse, ligesom hele reglementet på hjemmesiden bliver gennemrettet.

4. Færdiggørelse af ankevejledning
AP havde lavet et udkast til fremtidig ankevejledning, og denne blev godkendt uden kommentarer.
Ankegebyret blev fastsat til kr. 300,-.
Vejledningen offentliggøres på hjemmesiden og udsendes til den implicerede klub i forbindelse med
en anke af en TU-afgørelse.
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5. Holdturneringen 2017-18
Udvalget gennemgik nu holdturneringen med henblik på evt. ændringer i den kommende sæson.
Herre senior:
De 5 øverste rækker bliver som vanligt med tilmeldingsfrist den 11. september.
Det blev besluttet at starte serie 5 i november (uge 47), så der bliver 2 runder inden jul.
Tilmeldingsfristen bliver 8. november.
Veteraner:
Der bliver indbudt som i sidste sæson og med tilmeldingsfrist 25. september.
Hvis der kommer flere hold kan udvalget beslutte, at der evt. skal spilles i en D-række eller to
ligestillede C-rækker (afhængigt af holdrating).
Ungdom:
Det blev besluttet foreløbigt at køre en sæson mere med rækkerne over og under 12 år, samt en
puslinge B-række. Tilmeldingsfristen bliver 25. september.
Med hensyn til pigerne, vil vi forespørge sidste års arrangører, om de også i denne sæson vil stille
sig til rådighed for en lignende turnering.

6. Arrangementer 2017-18
Udvalget gennemgik nu sæsonens arrangementer med henblik på evt. ændringer i den kommende
sæson.
Tomands-holdstævnet:
Dame A og herre klasse 6 bytter spilledag, så damerne nu spiller søndag.
Når tilmeldingerne er indgået, vil vi beslutte os for et par testrækker, hvor der i stedet spilles med 3
hold i hver pulje, og med B-slutspil for de hold, som ender på 3-pladsen i puljerne.
ØM-ungdom:
Sidste sæsons B-slutspil i et par rækker var ingen succes, så det bliver droppet i denne sæson.
For at ensrette med DM og stævner, så laves betegnelsen A-rækker om til eliterækker.
Det blev besluttet, at man ikke kan deltage i en højere aldersklasse, hvis man ikke deltager i egen
aldersklasse.
ØM-veteran:
Ingen ændringer
ØM-senior:
Fra og med denne sæson vil der være 3 mixed-doubler for at give nogle mere lige og interessante
rækker. Det vil være:
Mixed elite (for elite- og klasse 1-spillere), Mixed A (for klasse 2 spillere) og mixed B (for alle
øvrige spillere.
PT vil ultimo oktober/primo november indkalde stævnetruppen til et møde, hvor vi skal organisere
afviklingen af arrangementerne.

6. Eventuelt
Næste møder afholdes onsdag den 13-9-2017 kl.12.00 og onsdag den 27-9-2017 kl.15.00, begge i
Idrættens Hus.
For referatet/Allan Petersen

