31. august 2013/AaUM
Referat af spilleudvalgsmøde d. 22. august 2013.
Sted: Hos Aage Michelsen.
Deltagere: Torben Lauritzen, Aage Michelsen, Carl-Johan Mortensen (bestyrelsens repræsentant)
og Peter Mossin.
Afbud fra: Finn Achton (turneringsleder).
Dagsorden:
1. Fastlæggelse af dagsorden
2. Valg af formand for spilleudvalget og valg af referent
3. Referat fra bestyrelsesmøder v. bestyrelsens repræsentant (Carl-Johan)
4. Turneringsplan for sæsonen 2013-2014
5. Rækkeinddeling til parturnering i E13
6. Rækkeinddeling til holdturnering i E13
7. Handicap
8. Undervisning i sæsonen 2013-2014
9. Praktiske forhold
10. Eventuelt
Ad 1: Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2: Aage blev genvalgt til formand og referent.
Ad 3 Orientering fra bestyrelsen: Bestyrelsen holdt først møde dagen efter spilleudvalgsmødet, så
der var ikke noget at referere. Carl-Johan blev orienteret om, at der er behov for at blive indkøbt et
ekstra bridge-ur. Baggrunden er, at vi i parturneringen i efteråret 2013 ikke spiller i lige store rækker. Dette har endvidere også ofte været tilfældet ved sommerbridge.
Ad 4 Turneringsplan: Spilleudvalget besluttede, at der også i E13 først skal spilles en parturnering
og derefter en holdturnering, og at dette skal gentages i F14. Det besluttedes også, at parturneringen
fortsat skal omfatte 6 aftener, og holdturneringen 7 aftener.
Ad 5 Parturnering: I E13 spilles parturneringen i 4 rækker á henholdsvis 20, 20, 16 og 16 par. Baggrunden for, at der ikke spilles i 4 lige store rækker er, at der har været tilgang af stærke par. Spilleudvalget har et princip om, at ingen par rykkes ned pga. tilgang af stærke par, og stærke par vil
næppe melde sig ind i klubben, hvis de skulle starte i D-rækken. Spillerne i D-rækken ville næppe
heller synes, at det ville være godt.
Det blev besluttet, at der hver aften i hver række skal være en spurtpræmie, som kun skal kunne
vindes én gang pr. par. Formålet hermed er, at flere skulle kunne vinde præmier. Spurtpræmien falder i det sæt spil, der indeholder spilnummeret for dagens dato.
Ad 6 Holdturnering: I E13 vil holdturneringen – som i sidste sæson - blive afviklet i 4 rækker, hvor
række A består af 12 hold, medens række B, C og D består af 8 hold. Rækkeinddelingen foretages –
som i E12 – på følgende måde: Efter op- og nedrykning efter parturneringen tildeles parrene (og
dermed også hver enkelt spiller) en placering fra 1 til 72. Holdene rangeres herefter efter stigende
sum af spillernes placeringspoint. De 12 første hold går i A-rækken, de næste 8 hold i B-rækken
osv.
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Holdturneringen skal afvikles over 7 aftener, hvorved alle i rækkerne B, C og D kan nå at mødes,
hvilket ikke er tilfældet for A-rækkens vedkommende. Dette problem løses – som i sidste sæson på følgende måde:
De 12 hold i A-rækken tildeles numrene A1-A12 ud fra holdenes rangering. Herefter opdeles
holdene i to ”lige stærke” rækker, AI og AII:
Række AI består af: A1, A4, A5, A8, A9, A12
Række AII består af: A2, A3, A6, A7, A10, A11
De første 5 aftener spiller alle mod alle i disse to rækker. Ud fra placeringen nummereres holdene i de to rækker nu AI(1)-AI(6) og AII(1)-AII(6). De sidste to aftener er der slutspil i tre grupper, idet (1)’erne og (2)’erne mødes, (3)’erne og (4)’erne mødes og (5)’erne og (6)’erne mødes:
Gruppe 1:
AI(1) spiller først mod AII(2) og derefter mod AII(1), medens AI(2) spiller mod AII(1) og AII(2)
Gruppe 2:
AI(3) spiller først mod AII(4) og derefter mod AII(3), medens AI(4) spiller mod AII(3) og AII(4)
Gruppe 3:
AI(5) spiller først mod AII(6) og derefter mod AII(5), medens AI(6) spiller mod AII(5) og AII(6)
Til dette slutspil medtager holdene kun resultatet fra den kamp, som de i indledende runde allerede
har spillet mod det hold i den nye gruppe, som de nu ikke skal spille mod igen.
Efter slutspillet er der præmier til nr. 1 og 2 i gruppe 1 og til nr. 1 i gruppe 2 og 3.
De to hold, der ender sidst i gruppe 3, rykker ned.
Holdsammensætningen skal foreligge senest d. 1/10, så der bliver tid til at få løst evt. problemer
med rækkeinddelingen.
Ad 7 Handicap: Spilleudvalget forventer, at spillernes handicap efter sæsonen 2013-2014 vil give et
nogenlunde retvisende billede af spillernes styrke. I så fald vil handicap fra næste sæson blive lagt
til grund for vurdering af spilleres, pars og holds styrke. Dette kan evt. ændre reglerne for indplacering i rækker til den næste sæson. Reglerne for op- og nedrykning i par- og holdturneringen i F14 er
derfor endnu ikke fastlagt, men vil blive fastlagt og offentliggjort, før de to turneringer starter.
Spilleudvalget vil endvidere vurdere, om reglerne for justeret score ved et substitutpars deltagelse i
holdturneringen skal foreslås ændret.
Ad 8 Undervisning: Det blev besluttet, at spilleudvalget igen i år udarbejder forslag til emner for
undervisning. Medlemmerne kan så tilmelde sig de forskellige emner, og hvis der ikke er mindst 810 tilmeldte til et emne, aflyses undervisningen.
Ad 9 Praktiske forhold: Som omtalt under pkt. 3 vil der blive indkøbt et ekstra bridge-ur.
Ad 10 Eventuelt: Intet at referere.
Referatet er godkendt af spilleudvalget d. 10. september 2013.

