Nykøbing, den 18-9-2017

REFERAT AF MØDE I TURNERINGSUDVALGET
Afholdt den 13-09-2017 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 Betina Bechersdahl (BB)

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:
Ole Hermann, Frem Sakskøbing til spil i serie 3
Mads Lynge, Fredensborg til spil i serie 3
Lars Jensen, Vig til spil i serie 3
Jonas Vej, Vig til spil i serie 3
Lasse Hausner, Smørum 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 8 spillere har for højt ratingtal til de respektive rækker, men udvalget gav dispensationen, da
det drejer sig om de pågældende klubbers førstehold. De to Vig-spillere må dog ikke spille på serie
3-holdet i samme holdkamp.

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

-/2

2Østserien:
På grund af ekstraordinær nedrykning fra DT var der 21 kvalificerede hold, hvilket er et for meget.
Der var framelding af 1 hold (Nyråd), på grund af spillerudmeldelser. 1 hold havde søgt om en ledig
plads – Skensved 1 fra serie 1.
Nyråds framelding gjorde, at rækken kom ned på de maximale 20 hold, hvorefter der ikke blev
plads til Skensved.
De to kredse blev herefter sammensat under hensyntagen til geografi og holdenes samlede ratingtal.
Serie 1:
Der var på forhånd 1 ledig plads, og af kvalificerede hold var der framelding af Greve 5 på grund af
spillerafgang.
Der var ansøgninger om ledige pladser fra 4 hold – AF Sorø 1 og Brøndby fra serie 2, samt to nye
hold, NFBTK 1 og Trelleborg 1.
På baggrund af de tilmeldte holds samlede ratingtal blev de to ledige pladser givet til NFBTK 1 og
Trelleborg 1.
Det blev så i alt til de maximale 40 hold, som blev inddelt geografisk og ratingmæssigt i 4 kredse á
10 hold.
Serie 2:
Der var på forhånd 3 ledige pladser, og herudover var der framelding af 9 hold, så der var så 12
ledige pladser til rådighed.
Der var ansøgninger om ledige pladser fra 6 hold – Dragør 2 og Gladsaxe 2 fra serie 3, samt 4 nye
hold, Allerød 4, Brønshøj 9, Ejby 3 og Køge Bugt 2.
Alle ansøgerne fik en plads i rækken, der så i den kommende sæson består af 54 hold.
Holdene blev herefter inddelt i 6 kredse á 9 hold.
Serie 3:
Der var framelding af 8 hold, og der var ansøgninger om ledige pladser fra 14 hold, hvoraf to af
holdene sluttede sidst i rækken sidste år, og derfor egentlig skulle have spillet serie 4, men udvalget
valgte at efterkomme begge klubbers ønske om forbliven, så der kunne laves kredse med mindst 9
holds
Det blev så til i alt 64 hold, som blev inddelt i 6 kredse á 9 hold, og 1 kreds á 10 hold.
Serie 4:
Der var tilmeldt i alt 53 hold, og disse blev inddelt i 5 kredse á 9 hold og 1 kreds á 8 hold. Vi
indlægger en vakantplads i kredsen med 8 hold, og denne kan besættes inden turneringsstarten.
Det samlede antal hold i de 5 øverste herrerækker blev herefter på 231 hold mod 228 i sidste sæson,
altså en lille fremgang.

4. Eventuelt
Næste møde afholdes onsdag den 27-9-2017 kl.15.30 i Idrættens Hus.

For referatet/Allan Petersen

