11. september 2006/AaUM
Referat af spilleudvalgsmøde d. 30. august 2006.
Sted: Hos Knud Breum Sørensen.
Deltagere: Finn Achton, Lars Jensen, Knud Breum Sørensen og Aage U. Michelsen.
Afbud fra Lars Fugl (Lars’ synspunkter til dagsordenen var indhentet før mødet).
Dagsorden:
1. Fastlæggelse af dagsorden
2. Valg af formand for spilleudvalg og valg af referent
3. MP-administration
4. Referat fra bestyrelsesmøder v. bestyrelsens repræsentant (Knud)
5. Medlemmer i den nye sæson (ind- og udtrædende)
6. Turneringsplan/rækkeinddeling/indplacering af nye medlemmer
7. Barometerturnering d. 30. september 2006
8. Sommerbridge (erfaringer fra i år samt form og datoer for næste år)
9. Kvalifikationsturneringer til distriktets par- og mixparturnering
10. Praktiske forhold
11. Spillemæssige forhold, herunder evt. undervisning (kan/skal vi gøre noget for at højne standarden i klubben, herunder for at tiltrække nye medlemmer?)
12. Eventuelt
Ad 1: Dagsorden, som ovenfor.
Ad 2: Aage valgt som formand for spilleudvalg og som referent.
Ad 3: Indrapporteringen af mesterpoint foregår via edb-systemet, så er det Knud Breum Sørensen,
som modtager de kuponer, som medlemmerne vinder i andre klubber/turneringer. De vundne MP
vil Knud så løbende indrapportere.
Ad 4: Knud refererede fra bestyrelsesmødet, at der ville være 128 medlemmer i næste sæson.
Bestyrelsen har besluttet at anskaffe en kortblandemaskine. Køb af denne afventer dog, at forbundet
kan levere den nye model.
Bestyrelsen har besluttet at nedsætte et udvalg til planlægning af, hvorledes klubbens 40 års jubilæum i 2007 skal fejres.
Ad 5: Oversigt over nye og udgående medlemmer samt nye parkonstellationer fremlagt af Knud.
Ad 6: I parturnering spillede vi i sidste sæson i 3 rækker á 20 par. Da vi nu igen er 128 medlemmer,
så vender vi tilbage til at spille i 4 rækker á 16 par. Efter op- og nedrykning fra forårets parturnering
blev der foretaget en opdeling i 4 rækker, idet nye par og nye parkonstellationer blev indplaceret
efter formodet styrke.
I holdturneringen går vi igen over til at spille i 4 rækker á 8 hold. Indplaceringen i de 4 rækker foretages, når holdsammensætningerne er kendt.
For A-rækkens parturnering i efteråret 2006 blev det besluttet, at resultaterne – som i efteråret 2005
- opgøres ud fra butler-beregning. Baggrunden for denne beslutning var en vurdering af, at de fleste
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A-rækkespillere primært deltager i holdturneringer, når de spiller i eksterne turneringer. Disse spillere har derfor sikkert større udbytte af at opøve kvalifikationer til holdkamp – frem for de mere
chancebetonede meldinger og spilføringer, der kan give succes i en parturnering.
Inden forårets parturnering foretages der i A-rækken en undersøgelse af, hvordan forårets parturnering i A-rækken ønskes opgjort.
Spilleudvalget besluttede at afslutte sæsonen, så der kunne holdes generalforsamling d. 1/5. Principielt kunne generalforsamlingen godt afholdes en uge senere, hvorved der ville have været én spilleaften mere. Adskillige medlemmer har imidlertid givet udtryk for, at de ønsker bridgespillet afsluttet i april måned. Herefter vil de hellere spille golf eller sidde på terrassen. Medlemmer, som
fortsat gerne vil spille bridge, har så mulighed for at gøre det i sommerbridgen.
Ad 7: Barometerturnering afholdes d. 30. september. Spilleudvalget opfordrer bestyrelsen til at udarbejde en aktivitetsplan, så det sikres, at alle de nødvendige aktiviteter bliver gennemført. Det er
vigtigt for klubbens renommé, at denne turnering afvikles perfekt.
Ad 8: Igen i år har der været stor søgning til sommerbridgen, hvilket efter spilleudvalgets opfattelse
i høj grad må tilskrives bestyrelsens tidligere beslutning om, at man kan deltage i hele sommerbridgen for et fast beløb (i år 200 kr. for et sæsonkort). Desuden har det sikkert også en positiv effekt, at bestyrelsen sørger for, at der er gratis kaffe og wienerbrød. Initiativet synes både tilslutningsmæssigt og økonomisk at være en stor succes – så atter i år ros til bestyrelsen. Datoer for
sommerbridge 2007 fremgår af turneringsplanen.
Ad 9: Klubben arrangerer i klublokalerne kvalifikation til distriktets par- og mixparturnering d. 14.
oktober 2005, henholdsvis d. 27. januar 2006. Spilleudvalget opfordrer alle klubbens medlemmer
til at deltage i disse to turneringer. Deltagelse er gratis, men der skal naturligvis betales for forplejning.
Ad 10: Med så mange medlemmer, som vi har, så opstår der let højlydt snak, og spilleudvalget opfordrer derfor turneringslederen til at søge dette støjniveau reduceret. I holdturneringen er nogle, der
starter, før kaffepausen er slut. Dette er ikke sportsligt, da de herved får længere tid til at afvikle 2.
halvleg.
Ad 11: Rækkelederne skal fortsat hver aften informere turneringslederen (Lars) om tidsoverskridelser, hvorefter turneringslederen idømmer straffe ud fra de regler, der tidligere er blevet besluttet og
offentliggjort.
Efter spilleudvalgets vurdering, har tilbuddet om undervisning i foråret 2006 været en stor succes,
idet deltagelsen har været stor, og ved afslutningen blev der udtrykt ønske om fortsat undervisning.
Der vil derfor også i sæsonen 2006-2007 blive tilbudt undervisning. Lars Jensen og Aage Michelsen
vil tage initiativet, men andre medlemmer vil forhåbentligt også medvirke som undervisere.
Når klubben får anskaffet en kortblandemaskine, og hvis alle rækker spiller de samme kort, så kunne gennemgang af meldinger og resultater fra sidste aftens spil være et nyt tema for undervisning.
Ad 12: Intet at bemærke.
Aage Michelsen

