21. august 2017/Aage
Referat af spilleudvalgsmøde mandag d. 21. august 2017.
Sted: Hos Aage Michelsen.
Deltagere: Finn Achton (turneringsleder), Torben Lauritzen, Aage Michelsen, Carl-Johan Mortensen (bestyrelsens repræsentant) og Knud Breum Sørensen.
Ad 1: Fastlæggelse af dagsorden:
Følgende rundsendte dagsorden blev fastlagt:
1. Fastlæggelse af dagsorden
2. Valg af formand for spilleudvalget og valg af referent
3. Referat fra bestyrelsesmøder v. bestyrelsens repræsentant (Carl-Johan)
4. Forslag om Imp-parturnering
5. Turneringsplan for sæsonen 2017-2018
6. Rækkeinddeling til parturnering i E17
7. Rækkeinddeling til holdturnering i E17
8. Undervisning i sæsonen 2017-2018
9. Praktiske forhold
10. Eventuelt
Ad 2: Valg af formand og af referent: Aage blev genvalgt til formand og referent.
Ad 3 Orientering fra bestyrelsen: Carl-Johan oplyste, at der var tilmeldt 128 medlemmer til den
kommende sæson, og at tre par står på ventelisten. Carl-Johan oplyste endvidere, at klubbens 50 års
jubilæum lørdag d. 7. oktober fejres med en intern turnering med efterfølgende middag.
Ad 4. Forslag om Imp-parturnering: Et medlem havde deltaget i en Imp-parturnering og havde på
den baggrund indleveret et forslag om, at klubben skulle prøve at afholde en sådan turnering, dvs.
en parturnering, hvor resultatet ikke opgøres ud fra scoren, men ud fra en imp-beregning. Spilleudvalget besluttede, at resultatet af parturneringen d. 17. oktober skal opgøres ud fra en imp-beregning.
Ad 5 Turneringsplan: Spilleudvalget besluttede, at der også i E17 først skal spilles en parturnering
og derefter en holdturnering, og at dette skal gentages i F18. Det besluttedes også, at parturneringen
fortsat skal omfatte 6 aftener, og holdturneringen 7 aftener. Dette beslaglægger 6 + 7 = 13 aftener
pr. halvår.
I E17 er der d. 17. oktober (efterårsferie, uge 42) fri tilmelding. D. 21. november afholdes der kommunalvalg, hvorfor vi ikke spiller denne aften. D. 19. december er der juleafslutning. Der er herefter
13 spilleaftener til rådighed til en par- og en holdturnering.
I F18 er der fri tilmelding d. 13. februar (vinterferie, uge 7) og d. 27. marts (påskeugen). Med 6 + 7
dage til par- og holdturnering er der herefter 2 aftener til rådighed, hvoraf den ene skal anvendes til
generalforsamling.
Ad 6 Parturnering: Rækkeopdelingen til parturneringen i E16 foretages ud fra parhandicap søndag
d. 3. september kl. 12.00.
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Der er igen i år hver aften i hver række en spurtpræmie, som kun kan vindes én gang pr. par. Spurtpræmien falder i den runde, der indeholder spilnummeret med dagens dato. Formålet med kun at
lægge én runde til grund for spurtpræmien er, at flere herved skulle kunne vinde spurtpræmier.
Efter parturneringen rykker tre par ned og tre par op.
Ad 7 Holdturnering: Rækkeopdelingen til holdturneringen i E16 foretages ud fra spillernes handicap d. 22. oktober kl. 12.00. Holdsammensætningen skal foreligge senest d. 3. oktober på spilleaftenen.
I hver række uddeles præmier til de to par uden for præmierækkerne, der har den bedste multi. Efter
holdturneringen rykker to hold ned og to hold op.
Ad 8 Undervisning: Tidligere var det spilleudvalget, der arrangerede undervisning, men da dette nu
varetages af bestyrelsen, så vil dette punkt udgå af de fremtidige dagsordener for spilleudvalgsmøderne.
Ad 9 Praktiske forhold:
Ikke alle dele af salen er godt oplyst. Carl-Johan vil undersøge sagen.
Spilleudvalget overvejer, om der ved holdturneringer er behov for opstramning omkring tidsmæssig
aflevering af resultatblanketterne.
Ad 10 Eventuelt: Intet at referere.

Referatet er godkendt af spilleudvalget d. 28. august 2017.

