31. august 2007/AaUM
Referat af spilleudvalgsmøde d. 22. august 2007.
Sted: Hos Poul Kofoed-Petersen.
Deltagere: Finn Achton, Lars Fugl, Poul Kofoed-Petersen og Aage U. Michelsen.
Afbud fra Lars Jensen (Lars’ synspunkter var indhentet før mødet).
Dagsorden:
1. Fastlæggelse af dagsorden
2. Valg af formand for spilleudvalg og valg af referent
3. Referat fra bestyrelsesmøder v. bestyrelsens repræsentant (Poul)
4. Medlemmer i den nye sæson (ind- og udtrædende)
5. Turneringsplan/rækkeinddeling/indplacering af nye medlemmer
6. Barometerturnering d. 6. oktober 2007
7. Sommerbridge (erfaringer fra i år samt form og datoer for næste år)
8. Kvalifikationsturneringer til distriktets par- og mixparturnering (27/10-07 og 26/1-08)
9. Praktiske forhold
10. Spillemæssige forhold, herunder evt. undervisning (kan/skal vi gøre noget for at højne
standarden i klubben, herunder for at tiltrække nye medlemmer?)
11. Eventuelt
Ad 1: Dagsorden, som ovenfor.
Ad 2: Aage valgt som formand for spilleudvalg og som referent.
Ad 3: Poul meddelte, at bestyrelsen ønsker, at flere sætter sig ind i Bridgemate. I første omgang vil
Lars Jensen og Poul gøre det. På mødet tilkendegav Lars Fugl og Aage, at de også gerne ville gøre
det.
Bestyrelsen ønskede, at der blev afholdt undervisning, specielt rettet mod medlemmer i C- og Drækken. Spilleudvalget besluttede, at der i september måned vil blive uddelt et spørgeskema, hvor
medlemmerne kan tilkende ønsker om undervisning.
Sommerbridge har igen i år været en stor succes. Sæsonkort, edb-givne kort, bridgemate og
kaffe/wienerbrød vurderes at have bidraget hertil. Og så er vi kommet ind i en god cirkel: Mange
deltagere virker tiltrækkende på andre.
Der er til sæsonen 2007-2008 tilmeldt 128 medlemmer, og der er få par på ventelisten.
Ad 4: Oversigt over medlemmerne til den nye sæson var udsendt til spilleudvalgets medlemmer.
Desuden var der for nye medlemmer indsamlet oplysninger om antal MP for disse.
Ad 5: Ud fra de sædvanlige regler blev rækkeinddelingen til par-turneringen foretaget.
Udgangspunktet er resultatet af forårets par-turnering efter op- og nedrykning. For par, der i næste
sæson opdeles og spiller med nye makkere, gælder som udgangspunkt, at hvert medlem af et opdelt
par fastholder sin placering i pågældende række. For at opnå 4 lige store rækker blev det nødvendigt
at rykke et medlem en række ned. Dette skete efter pågældendes accept og under hensyntagen til, at
pågældende skulle spille med et nyt medlem, der er registreret med få MP.

Herefter blev turneringsplanen for efteråret 2007 fastlagt, og planen vil blive uddelt på første
spilleaften. Det skal bemærkes, at hvis der i efteråret bliver afholdt folketingsvalg, og der dermed
udgår en spilleaften, så vil den efterfølgende del af turneringsplanen blive forskudt, og
enkeltaftensturneringen d. 11/12 vil dermed udgå.
Turneringsplanen for foråret 2008 blev ikke endeligt fastlagt. En årsag var lidt usikkerhed om
placering af enkeltaftensturnering i forbindelse med vinterferien. Vi har de senere år anvendt uge 7
til dette, idet uge 7 oprindeligt var den udbredte uge for skolernes ferie. I dag er uge 7 og 8
imidlertid begge brugt til vinterferie. Af hensyn til forårets parturnering vil det være mest
hensigtsmæssigt, hvis vi i 2008 bruger uge 8 til enkeltaftensturnering. Spilleudvalget vil i september
indhente medlemmernes synspunkter om enkeltaftensturnering i uge 7 eller uge 8. Herefter vil
turneringsplanen for foråret 2008 blive fastlagt.
Ad 6: Intet at bemærke.
Ad 7: Omtalt under pkt. 3 – ellers intet at bemærke.
Ad 8: Efter opfordring fra bestyrelsen vil spilleudvalgets medlemmer bidrage med assistance til
afvikling af disse turneringer.
Ad 9: Spilleudvalget henstillede til, at der præcis kl. 19.00 startes med evt. orientering eller med
igangsættelse af spillet. Endvidere henstillede spilleudvalget til, at kaffevognene først rulles ind, når
uret tilkendegiver, at kaffepausens starter, så der undgås uro i spilletiden. Endvidere henstilledes til,
at urets indstilles til 15 minutters pause, og at uret 5 min. før pausen slutning giver varsel om dette,
så rettidigt kan genoptages.
Spilleudvalget ønskede, at der fortsat skal være fokus på tidsoverskridelser. Rækkelederne skal
derfor fortsat hver aften informere turneringslederen (Lars) om tidsoverskridelser, hvorefter
turneringslederen idømmer straffe ud fra de regler, der tidligere er blevet besluttet og offentliggjort.
Ad 10: Spilleudvalget vil, som omtalt under pkt. 3, undersøge interessen for undervisning og på
grundlag heraf få gennemført undervisning.
Finn Achton vil en af de første aftener i september orientere om de nye regler for Alert.
Spilleudvalget drøftede, om der evt. var behov for at udvide klubben ved etablering af et
eftermiddagshold. Konklusionen var, at dette sikkert blot ville stjæle medlemmer fra det ordinære
aftenhold. Ligeledes blev tanker om etablering af et undervisningshold afvist, primært fordi vi ikke
har plads til optagelse af nye medlemmer fra et sådan hold.
Ad 11: Intet at bemærke.
Spilleudvalget

