Nykøbing, den 5-8-2016

REFERAT AF MØDE I TURNERINGSUDVALGET
Afholdt den 01-08-2016 i Idrættens Hus
Deltagere:

Peter Tranto (PT), Knud Jeppesen (KJ), Hans Jørgen Larsen (HJL), Bo Palmblad
(BP), Rasmus Agger Bendtsen (RAB) og Allan Petersen (AP).

Afbud:

Finn Jensen (FJ).

1. Opfølgning på sidste referat
Ingen kommentarer.

2. Siden sidst
Udvalget færdigbehandlede den meget omtalte batsag (fra tidligere referater).
Den pågældende belægning, som der var gjort indsigelser mod, er godkendt iflg. ITTF´s liste, så
derfor kan den pågældende spiller fortsætte med at spille med den.
Det blev samtidig besluttet, at hvis man fremover vil gøre indsigelser mod belægninger, skal man
sende et (mobil)foto af den pågældende belægning og en beskrivelse af problemet til
turneringsudvalget, som så i de enkelte tilfælde vil behandle indsigelsen.
Siden sidste møde har vi lavet et rundspørge vedr. damernes turneringstilbud, uden at det har givet
mere end to svar. Derfor besluttedes det at nedlægge damernes pointstævner og holdturnering i en
periode, da det nuværende turneringstilbud tilsyneladende er dækkende.
M.h.t. beklædning til stævnegruppen, så arbejdes der videre på tre fronter, idet såvel bestyrelsen
som BP og RAB vil komme med et input til næste møde.

3. Borddepotet
HJL kunne oplyse, at alt materiellet var blevet efterset og repareret, så det er helt klart til den
kommende sæson.
HJL og PT besigtiger de borde, vi har stående i Dalby.
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4. Evaluering af stævner og mesterskaber
Udvalget gennemgik de forskellige inputs, man havde fået vedr. sæsonens stævner og mesterskaber.
De fleste af disse udspandt sig i selve afviklingen, hvorfor det blev besluttet at afholde en møde i
stævnegruppen, således at alle var klar over deres rolle ved stævnerne, og at disse kunne afvikles på
en for alle tilfredsstillende måde.
Udvalget besluttede dog følgende, som ikke direkte handlede om afviklingen:
Ved tomands-holdstævnet vil der blive lukket for eftertilmeldingen onsdag inden stævnet, så vi evt.
kan slå rækker sammen eller meddele hold – i rækker med ulige antal hold – at de først behøver at
møde senere i forhold til rækkestarten.
Endvidere vil en række kun blive gennemført, hvis der tilmelder sig mindst 4 hold.
Ved de individuelle mesterskaber flyttes U21-rækkerne tilbage til afvikling sammen med
ungdomsmesterskaberne.
RAB forespurgte, om der f.eks. var plads til evt. B-slutspil i ungdomsrækkerne. Det kan blive et
pladsproblem, men man besluttede som et eksperiment at prøve det af i yngre drenge D og puslinge
drenge D.

5. Turneringsreglementet – endelige tekstændringer
AP havde lavet et sæt forslag til ny tekst i de paragraffer, hvor der på sidste møde var vedtaget
ændringer. Der blev foretaget nogle små justeringer, hvorefter ændringerne kan udsendes til
klubberne i den kommende uge i forbindelse med indbydelsen til senior-holdturneringen.

6. Skrivelse vedr. indsigelser mod kampresultat
AP havde lavet et udkast til en skrivelse til klubberne, idet der nu bliver strammet op vedr.
indsigelser mod indtastninger i forbindelse med kampene i holdturneringen. Skrivelse blev
godkendt med tilføjelse af et mindre eksempel, så der ikke kan ske misforståelser.
Skrivelse udsendes med det samme til alle klubber med en opfordring til straks at informere alle
klubbens holdledere,

7. Kommissorium for TU
AP havde lavet et forslag til kommissorium for turneringsudvalget. Dette blev godkendt uden
kommentarer, og forelægges de øvrige udvalg og bestyrelsen på sommermødet i august.

8. Eventuelt
Næste møder afholdes onsdag den 14-9-2016 kl.13.00 og onsdag den 28-9-2016 kl.16.00, begge i
Idrættens Hus.
For referatet/Allan Petersen

