Nykøbing, den 20-9-2016

REFERAT AF MØDE I TURNERINGSUDVALGET
Afholdt den 14-09-2016 i Idrættens Hus
Deltagere:

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

Afbud:

Hans Jørgen Larsen (HJL) og Rasmus Agger Bendtsen (RAB)

1. Opfølgning på sidste referat
Ingen kommentarer.

2. Sager og dispensationer
Der var ingen sager til behandling, men udvalget behandlede og bevilligede nogle dispensationer
vedr. holdturneringen som følger:
Thomas Jensen, Frem Sakskøbing til spil i serie 2
Dan Kristiansen, Sørbymagle til spil i serie 2
Mads Lynge, Fredensborg til spil i serie 3
Lars Jensen, Vig til spil i serie 3
Ken Sørensen, Cito til spil i serie 4
Aksel Beckmann, IHS til spil i serie 4
Peter Rytter Jørløv, Mågevej U. til spil i serie 4
Alle 7 spillere har for højt ratingtal til de respektive rækker, men udvalget gav dispensationen, da
det drejer sig om de pågældende klubbers førstehold.
Til gengæld kunne der ikke gives dispensation for Kasper Furbo, Greve og Andreas Crone Nielsen,
Dragør, begge til spil i serie 2.

3. Tilrettelæggelse af holdturneringens herrerækker
Udvalget gennemgik alle de modtagne tilmeldinger grundigt, da vi anser det for meget vigtigt, at de
tilmeldte hold spiller i de rigtige rækker.
Herefter lavede man kredsinddelingen som følger:

-/2

2Østserien:
Der var framelding af 4 hold, alle på grund af spillerudmeldelser. 4 hold havde søgt om en ledig
plads – Virum 5 og Skensved 1 fra serie 1, samt to nye hold, Hvidovre 2 og Penthouse 1.
Der blev således plads til alle 4 ansøgere, og de to kredse blev herefter sammensat under
hensyntagen til geografi og holdenes samlede ratingtal.
Serie 1:
Der var på forhånd 4 ledige pladser, hvilket var en effekt af, at vi i denne sæson har haft 4 oprykkere
til DT, og ingen nedrykkere herfra.
2 hold (se ovenfor) var oprykket til østserien, og 3 hold yderligere havde frameldt deres hold, så der
var i alt 9 pladser til rådighed.
Der var ansøgninger om ledige pladser fra 5 hold – Esrum 1, Helsingør 3 og Jægerspris 2 fra serie 2,
samt to nye hold, Greve 3 og Hillerød 6, så der blev plads til alle ansøgerne.
Det blev så i alt til 36 hold, som blev inddelt i 4 kredse á 9 hold. Der er således kun én direkte
nedrykker fra hver kreds i den kommende turnering.
Serie 2:
3 hold havde søgt om en ledig plads i serie 1 (og fået denne), og herudover var der framelding af 2
hold, så med den ledige plads, der var i forvejen, var der så 6 ledige pladser til rådighed.
Der var ansøgninger om ledige pladser fra 7 hold – DTU 1, Fårevejle 1 og Smørum 1 fra serie 3,
samt 4 nye hold, Hvidovre 5, Kvik Næstved 3, Roskilde 7 og Virum 6.
Det var altså et hold for meget, og derfor blev det hold med laveste holdratingtal – Roskilde 7 –
valgt fra og i stedet placeret i serie 3.
Holdene blev herefter inddelt i 6 kredse á 10 hold.
Serie 3:
3 hold havde søgt om en plads i serie 2 (og fået denne), og derudover var der framelding af 8 hold.
Der var ansøgninger om ledige pladser fra 7 hold, og på grund af geografien valgte udvalget at lave
et par kredse med 8 hold og så medtage alle ansøgerne samt Roskildes ansøger fra serie 2, så der
blev i alt 61 hold.
Holdene blev herefter inddelt i 5 kredse á 9 hold, og 2 kredse á 8 hold.
Serie 4:
Der var tilmeldt i alt 51 hold, og disse blev inddelt i 3 kredse á 9 hold og 3 kredse á 8 hold.
Det samlede antal hold i de 5 øverste herrerækker blev herefter på 228 hold mod 231 i sidste sæson,
men vi har jo afgivet 4 hold til DT, så status quo for 4. år i træk.

4. Eventuelt
Næste møde afholdes onsdag den 28-9-2016 kl16.00 i Idrættens Hus.

For referatet/Allan Petersen

