Nykøbing, den 8-7-2016

REFERAT AF MØDE I TURNERINGSUDVALGET
Afholdt den 30-06-2016 i Idrættens Hus
Deltagere:

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

Afbud:

Ingen

1. Opfølgning på sidste referat
Ingen kommentarer.

2. Siden sidst
Udvalget konstituerede sig med PT som formand og AP som sekretær.
Udvalgets arbejdsområder blev gennemgået og fordelt mellem udvalgets medlemmer. Oversigt er
vedhæftet som bilag.
BP efterlyste beklædning til stævnegruppen, så deltagere og ledere ved vore arrangementer kan se,
hvem der er ØBTU´s personer ved stævnet. Det skulle have været klart for længst, men der er ikke
rigtigt sket noget. BP undersøger mulighederne og har et oplæg klart til næste møde.

3. Evaluering af 2. halvdel af holdturneringen og pointstævnerne/pointjagten
Herre senior:
Turneringen har haft et fint forløb helt uden holdtrækninger. 6 kampe i de øverste rækker er dog
vundet uden kamp, ligesom der er anvendt 4 ulovlige spillere. I et af tilfældene fik dette indflydelse
op nedrykningen fra østserien.
Den kedelige tendens med, at flere og flere spillere trækker sig fra holdkampen, når denne er afgjort
er desværre fortsat, men PT kunne oplyse, at stævne/ratinggruppen er i gang med at udarbejde et nyt
forslag, der tager højde for dette, så vi afventer beslutningen.
Udvidelsen af DT har medført, at ØBTU har fået to yderligere hold op i 3.division, så de to øverste
reservehold får nu en plads i østserien, og deres pladser i serie 1 besættes efter ansøgning i
forbindelse med holdturnerings-tilmeldingen.
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2Veteraner:
Der var en fremgang på 10 hold, og for at undgå 3 kampe i enkelte samlinger, vil der i den
kommende sæson være et par reservedage, som kun kommer i spil, hvis der er mere end 6 hold i en
kreds.
Ungdom:
Der er desværre for få hold med, hvilket giver nogle meget ulige rækker (for stor styrkeforskel).
Derfor vil vi i den kommende sæson opdele turneringen med to aldersklasser – over 12 år for
drenge/juniorer, og under 12 år for yngre/puslinge. Når tilmeldingerne er modtaget, vil udvalget
foretage rækkeinddelingen, så vi får en mere interessant turnering.
Pointstævnerne:
Disse blev i år spillet i 8 kredse, og tilslutningen blev lidt større end sidste år, så her er der ikke
behov for de store ændringer.
Hos damerne var tilmeldingen ikke tilfredsstillende, og vi vil evaluere dette på næste møde, hvor vi
via Facebook har lavet et rundspørge blandt spillerne.
Pointjagten:
Desværre er denne turnering stadig ikke den store succes. Det blev derfor besluttet at nedlægge
denne. Den nye turneringsform for ungdoms-holdturneringen kan sagtens optage de spillere, som
ellers var kvalificeret til at deltage i pointjagten.

4. Turneringsreglementet – drøftelse af ændringer
På baggrund af udvalgets huskeliste samt en række input fra bl.a. repræsentantskabsmødet, fortog
udvalget en gennemgang af turneringsreglementet, paragraf for paragraf.
Ud over nogle redaktionelle småændringer, besluttede udvalget følgende større ændringer:
§ 3: Det bliver tilladt med brug af B-licens i serie 4.
§ 8: Der bliver to ungdomsrækker som ovenfor anført.
§ 12: Det tillades fremover, at en spiller nu kan være reserve i tre kampe, dog max. i to kampe i 1.
turneringshalvdel.
§ 16: Det skal præciseres, at oprykningskampene til 3. division skal afvikles på en og samme dag.
§ 27: Indsigelse mod fejl i indtastningen i holdturneringen vil fremover være 3 døgn. Man
besluttede at lave en skrivelse til alle klubber omkring dette. AP laver et udkast til næste møde.
§ 32: Ved undladelse af at meddele en flytning SKAL turneringsudvalget idømme en sanktion.
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.

5. Eventuelt
Næste møde afholdes mandag den 1-8-2016 kl.15.30 i Idrættens Hus.
For referatet/Allan Petersen

Turneringsudvalgets sammensætning
Sæsonen 2016-2017
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

Rasmus Agger Bendtsen

28 94 90 27

rasmusaggerbendtsen@hotmail.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
 Besvarer henvendelser
 Kontakt til arrangørerne
 Sagsbehandler
 Udlejer
 Kontrollerer
 Har kontakten med stævnearrangørerne
 Udfærdiger driftsoversigter
 Budgetansvarlig

Bo Palmblad
Holdturneringen
Herre- og dame senior
Holdturneringen
Veteran 40 og veteran 50

Allan Petersen

Holdturneringen
Herre ungdom

Peter Tranto
Rasmus Agger Bendtsen

Pointstævner

Peter Tranto
Rasmus Agger Bendtsen

Stævner og ØM´er

Hans Jørgen Larsen

Borddepot

Hans Jørgen Larsen

Økonomi

Allan Petersen

Finn Jensen

