28. juni 2011/AaUM
Referat af spilleudvalgsmøde d. 15. juni 2011.
Sted: Hos Aage Michelsen.
Deltagere: Finn Achton (turneringsleder), Torben Lauritzen, Aage Michelsen, Poul Nersting, Arne
Nørgaard (bestyrelsens repræsentant).
Dagsorden:
1. Fastlæggelse af dagsorden
2. Valg af formand for spilleudvalget og valg af referent
3. Referat fra bestyrelsesmøder v. bestyrelsens repræsentant, Arne
4. Turneringsplan for sæsonen 2011-2012
5. Undervisningsplan for sæsonen 2011-2012
6. Praktiske forhold
7. Eventuelt
Ad 1: Dagsorden godkendt.
Ad 2: Aage valgt til formand og referent.
Ad 3: Arne meddelte, at sommerbridge tegnede til at leve op til niveauet fra 2010, hvor vi oplevede
en stigning på 40% i forhold til 2009. Finn og andre gav udtryk for, at de åbne huse har været med
til, at nye medlemmer søger optagelse i klubben. Det stigende spillemæssige niveau i klubben medfører et stigende niveau på vores åben-hus turneringer, hvilket så igen tiltrækker spillere til disse. Vi
er altså inde i en god spiral.
Ad 4: Da antal medlemmer fra næste sæson stiger fra 128 til 144, dvs. med 16 medlemmer, var der
behov for at få besluttet, hvordan rækkeinddelingen i par- og holdturneringen fremover skal være.
Parturnering: Der var enighed om, at en opdeling i et antal lige store rækker ville være den foretrukne løsning. Det blev derfor hurtigt besluttet, at parturneringen skal afvikles i 4 rækker á 18 par,
dvs. i fire 9-bords rækker. Dette nødvendiggør imidlertid, at de regler for op- og nedrykning, der har
været anvendt i en årrække, suspenderes. Bestyrelsesformanden havde allerede under forårets parturnering orienteret medlemmerne om, at dette ville ske.
Opdelingen af parrene på de 4 rækker blev foretaget efter følgende principper:
1. Efter op- og nedrykning blev parrene nummereret fortløbende fra 1 til 63, der var det tilbageværende antal par med mindst ét ”gammelt” medlem.
2. For nye parkonstellationer blev anvendt følgende princip, som vi har brugt i mange år:
• Hvis der var tale om to ”gamle” medlemmer, blev parret placeret ud fra det højest placerede
medlems placering.
• Hvis der var tale om et nyt og et ”gammelt” medlem, blev parret placeret på det gamle medlems
plads.
3. Den spillemæssige styrke for de 9 par med to nye medlemmer blev vurderet, og disse 9 par blev
fordelt med 3 par i A-rækken, 2 par i B-rækken, 1 par i C-rækken og 3 par i D-rækken.
4. Vinderparrene i B-, C- og D-rækken i forårets parturnering blev alle rykket en række op.
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5. Et par fra B- og et par fra C-rækken gav efter forespørgsel udtryk for, at de gerne ville rykke en
række ned.
Dette resulterede i 4 rækker á 18 par, og der var i spilleudvalget enighed om, at denne rækkeopdeling – ud fra en styrkemæssig vurdering – var den bedste, som spilleudvalget kunne nå frem til.
Det skal bemærkes, at der mellem ovenstående pkt. 1-5 blev foretaget mange frem- og tilbageløb,
før hele puslespillet faldt på plads. Det skal yderligere bemærkes, at spilleudvalget under denne
proces lagde stor vægt på, at der primært blev anvendt kvantitative principper, så subjektive vurderinger af pars styrke så vidt muligt kunne undgås.
Det skal bemærkes, at efterårets parturnering efter ovenstående rækkeinddeling ikke bliver betegnet
som en kvalifikationsturnering, men som en almindelig parturnering, der efterfølgende resulterer i
”normal” op- og nedrykning.
Det besluttedes, at 3 par rykker ned fra A-, B- og C-rækken, medens 3 par rykker op fra B-, C- og
D-rækken. Dette vil også gælde for parturneringen i foråret 2012.
PS.: Det blev overvejet, om 4 par skulle rykke op/ned. Dette ville imidlertid medføre, at 8 af de 18
par i B- og C-rækkerne ville blive udskiftet, hvilket spilleudvalget fandt for meget.
Holdturnering:
Om efteråret har vi normalt 15 spilleaftener, hvoraf de 6 går til parturnering, 1 til juleafslutning og 1
ligger så tæt på jul, at der er fri tilmelding. Der er således 7 aftener til hold. I år forventes det, at vi
må afgive en spilleaften pga. folketingsvalget, så aftenen med fri tilmelding må udgå.
Med udgangspunkt i, at der om efteråret er 7 aftener til holdturnering, nåede spilleudvalget frem til,
at der var to modeller at vælge mellem:
A. Opdeling i 5 rækker, hvoraf de 4 rækker består af 8 hold, medens den sidste række består af 4
hold, som så mødes 2 gange. Herved bliver der i denne række en aften tilovers til parturnering.
B. Opdeling i 4 rækker, hvoraf den ene række består af 12 hold, medens de 3 andre rækker består af
8 hold. Rækken med de 12 hold underopdeles i 2 lige stærke rækker á 6 hold. De første 5 aftener
spilles holdturnering i disse to rækker, og de sidste 2 aftener spilles et slutspil, hvor 1 og 2 fra de to
rækker mødes, og hvor 3 og 4 samt 5 og 6 ligeledes mødes.
En længere debat resulterede i en afstemning, hvor model A blev valgt med stemmerne 3-2. Det
blev besluttet, at:
De øverste 8 hold placeres i A-rækken, de næste 8 hold i B-rækken, de næste 4 hold i C-rækken, og
næste 8 hold i D-rækken og de sidste 8 hold i E-rækken.
Det blev endvidere besluttet, at 2 hold rykker ned fra A-, B- C- og D-rækken, medens 2 hold rykker
op fra B-, C-, D- og E-rækken. Af de 4 hold i C-rækken vil de 2 således rykke op, medens de to
andre rykker ned. C-rækken blev omtalt som ”smørhullet”, idet den bl.a. vil gøre det lettere at
komme fra D- til B-rækken.
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PS.: Hvis det i efteråret 2011 skulle vise sig, at der ikke er tilfredshed med ovenstående ”smørhulsmodel”, vil spilleudvalget overveje, om der i foråret 2012 skal anvendes en anden rækkeopdeling til
holdturneringen.
Med de mange nye medlemmer er vore regler for op- og nedrykning i holdturneringen heller ikke
velegnede til anvendelse i efteråret. Spilleudvalget har besluttet at lægge resultatet fra parturneringen til grund:
Efter op- og nedrykning fra parturneringen nummereres parrene og de enkelte spillere fortløbende
fra nr. 1 og nu op til nr. 72. På basis heraf opgøres for hvert hold summen af de fire spilleres nr.
Herefter sorteres holdene efter en stigende samlet sum for holdet. De øverste 8 hold placeres i Arækken, de næste 8 i B-rækken osv.
Spilleudvalget er opmærksomt på, at der principielt er forskel på par- og holdturnering, men finder,
at den valgte metode er den bedst egnede.
Ad 5: Det blev diskuteret, om der er behov for undervisning, og hvad undervisningen i givet fald
skulle bestå af. Det blev besluttet, at spilleudvalget udarbejder forslag til emner for undervisning.
Medlemmerne kan så tilmelde sig de forskellige emner, og hvis der ikke er mindst 10 tilmeldte til et
emne, aflyses undervisningen.
Der var i spilleudvalget enighed om, at hvis der ikke er sikkerhed for, at der er adgang til undervisningslokalerne, så vil spilleudvalgets medlemmer ikke medvirke som undervisere. Endvidere skal
det sikres, at der i det anviste lokale er en tavle eller white-board.
Der var endvidere enighed om, at det skal være en af underviserne, der ved, hvad undervisningen
omfatter, som på spilleaftenerne orienterer om undervisningen.
Ad 6: Torben fik til opgave i samarbejde med Knud Breum at få undersøgt, hvilke konsekvenser
udvidelsen af klubben samt ændringerne i rækkeopdelingerne i par- og holdturneringer ville få for
kort, mapper og Bridgemate.
Synspunkter om andre praktiske forhold er anført under pkt. 5.
Ad 7: Intet at bemærke.

Referatet er godkendt af spilleudvalget d. 29. juni 2011.

