26. juni 2003/AaUM
Referat af spilleudvalgsmøde d. 26. juni 2003.
Sted: Hos Knud Breum Sørensen.
Deltagere: Ole V. Larsen, Aage U. Michelsen, Poul Nersting og Knud Breum Sørensen.
Afbud fra Lars Fugl.
Dagsorden:
1. Fastlæggelse af dagsorden
2. Valg af formand for spilleudvalg og valg af referent
3. Valg af MP-administrator
4. Referat fra bestyrelsesmøder v. bestyrelsens repræsentant
5. Medlemmer i den nye sæson (ind- og udtrædende)
6. Turneringsplan/rækkeinddeling/indplacering af nye medlemmer
7. Barometerturnering
8. Sommerbridge (erfaringer fra i år samt form og datoer for næste år)
9. Kvalifikationsturneringer til distriktets par- og mixparturnering
10. Udtagelse af hold til distriktets klubholdturnering
11. Praktiske forhold
12. Spillemæssige forhold, herunder evt. undervisning (kan/skal vi gøre noget for at højne
standarden i klubben, herunder for at tiltrække nye medlemmer?)
13. Eventuelt
Ad 1: Dagsorden som ovenfor.
Ad 2: Aage valgt som formand for spilleudvalg og som referent.
Ad 3: Jf. referat fra spilleudvalgsmødet d. 26. august 2002 er det Ole, som modtager de kuponer,
som medlemmerne vinder i andre klubber/turneringer. De vundne MP vil Ole løbende lade
registrere.
Ad 4: Knud uddelte referat fra bestyrelsesmødet d. 26. maj.
Ad 5: For den nye sæson planlægges der med at være 128 medlemmer, selv om der p.t. mangler et
par.
Ad 6: Ud fra sidste års ned- og oprykning samt med af- og tilgange og de nye parkonstellationer
fandt spilleudvalget, at det ikke var muligt at opdele i 4 lige store rækker til parturneringen. Det
besluttes derfor at afvikle efterårets parturnering i to rækker: En A/B-række med 34 par, der spiller
2 gange 3 aftener med 11 runder á 3 spil, og en C/D-række med 30 par, der spiller 2 gange 3 aftener
med 10, 10 og 9 runder á 3 spil. Dette betyder, at C/D-rækken de 4 aftener spiller 3 spil mindre end
A/B-rækken og de 2 aftener 6 spil mindre. Dette er langt fra en ideel løsning, men - efter
spilleudvalgets opfattelse - den bedste af de mulige løsninger.
Det besluttedes at vente med at drøfte rækkeopdelingen til holdturneringen, til sammensætningen på
de tilmeldte hold kendes. Tilmeldingsfristen til holdturneringen blev fastsat til 30. september, og
spilleudvalget vil afholde et møde d. 9. oktober, hvor rækkeopdelingen besluttes.

Ad 7: Barometerturnering d. 4. oktober.
Ad 8: Spilleudvalget opfordrede sidste år bestyrelsen til – trods den aftagende tilslutning - at
fortsætte med sommerbridge. I år har der været stor søgning til sommerbridgen, hvilket efter
spilleudvalgets opfattelse i høj grad må tilskrives bestyrelsens nye initiativ, hvor klubbens
medlemmer kan deltage i hele sommerbridgen for et fast beløb på 150 kr. – samt at bestyrelsen har
sørget for, at der er gratis kaffe og wienerbrød. Initiativet synes både tilslutningsmæssigt og
økonomisk at være en stor succes – ros til bestyrelsen.
Ad 9: Klubben arrangerer i klublokalerne kvalifikation til distriktets par- og mixparturnering d. 2.
november 2003 (NB.: dette er en søndag, idet lokalet ikke var til rådighed lørdag) og
(sandsynligvis) d. 17. januar 2004.
Ad 10: Da der er fri tilmelding til distriktets klubholdturnering, blot alle spillere er medlem af
klubben, så er der ikke længere behov for regler for, hvem der skal repræsentere klubben.
Ad 11: Ingen bemærkninger.
Ad 12: Spilleudvalget var enige om, at sidste års beslutning om, at spilletiden i par- og
holdturneringer skal overholdes. Rækkelederne skal derfor fortsat hver aften informere
turneringslederen (Ole) om tidsoverskridelser, hvorefter turneringslederen idømmer straffe ud fra de
regler, der blev besluttet og offentliggjort sidste år.
Spilleudvalget drøftede behovet for undervisning og opfordrede bestyrelsen til at undersøge, hvilket
undervisningsmateriale forbundet har. Endvidere opfordredes bestyrelsen til at orientere om
undervisningsmulighederne i det velkomstbrev, der udsendes til medlemmerne i august måned.
Afhængigt af tilbagemeldingerne fra medlemmerne vil spilleudvalget træffe beslutning om form og
indhold i en eventuel undervisning. Tidspunktet for undervisning vil være på spilleaftener, f.eks.
18.15-18.45.
Ad 13: Intet at bemærke.
Referatet er godkendt af spilleudvalget d. ???.

PS.: Bemærk, at næste spilleudvalgsmøde er torsdag d. 9. oktober.
d. ????? 2003
Aage Michelsen

