27. august 2018/Aage
Referat af spilleudvalgsmøde mandag d. 23. august 2018.
Sted: Hos Aage Michelsen.
Deltagere: Finn Achton (turneringsleder), Helle Simon Elbro (bestyrelsens repræsentant), Torben
Lauritzen, Aage Michelsen, og Knud Breum Sørensen.
Ad 1: Fastlæggelse af dagsorden:
Følgende rundsendte forslag til dagsorden blev fastlagt:
1. Fastlæggelse af dagsorden
2. Valg af formand for spilleudvalget og valg af referent
3. Referat fra bestyrelsesmøder v. bestyrelsens repræsentant (Helle)
4. Turneringsplan for sæsonen 2018-2019
5. Rækkeinddeling til parturnering i E18
Tidspunkt for registrering af parhandicap
Spurtpræmier
6. Rækkeinddeling til holdturnering i E18
Tidspunkt for registrering af holdhandicap
Tidspunkt for tilmelding af hold
7. Indkomne forslag
8. Praktiske forhold
9. Eventuelt
Ad 2: Valg af formand og af referent: Aage blev genvalgt til formand og referent.
Ad 3 Orientering fra bestyrelsen: Helle oplyste, at der er tilmeldt 128 medlemmer til den kommende
sæson, og at der ikke er par på ventelisten. De par fra klubbens undervisningshold, der skal spille i
D-rækken, tilbydes hver tirsdag en times supplerende undervisning før kl. 19.00. Disse par indgår i
D-rækken på lige fod med de øvrige par i D-rækken. Helle oplyste endvidere, at klubbens Ballerupturnering afholdes lørdag d. 6. oktober.
Ad 4 Turneringsplan: Spilleudvalget besluttede, at der også i E18 først skal spilles en parturnering
og derefter en holdturnering, og at dette skal gentages i F19. Det besluttedes også, at parturneringen
fortsat skal omfatte 6 aftener, og holdturneringen 7 aftener. Dette beslaglægger 6 + 7 = 13 aftener
pr. halvår. I E18 er der fri tilmelding d. 16. oktober (efterårsferie, uge 42). I F19 er der fri tilmelding
d. 12. februar (vinterferie, uge 7) og d. 16. april (påskeugen).
Herefter er der både i E18 og i F19 yderligere én dag til rådighed. I E18 eller F19 skal der afholdes
valg til Folketinget. Valget forventes afholdt en tirsdag, og ved tidligere valg har kommunen ønsket
selv at bruge lokalet på valgdagen. Dermed vil der altså for hele sæsonen kun være én ”ledig” aften.
For ikke allerede at disponere over denne i E18, så er den første aften i forårets parturnering planlagt til d. 11. december 2018. Skulle Folketingsvalget finde sted i E18, så starter forårets parturnering først 8. januar.
Turneringen i uge 7 (vinterferien) udregnes efter butler princippet, hvor bedste NS og bedste ØV
score ikke medregnes ved beregningen af datum scoren.
Ad 5 Parturnering: Rækkeopdelingen til parturneringen i E18 foretages ud fra parhandicap søndag
d. 2. 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. I
denne sæson tilfalder spurtpræmien det par, der den pågældende aften har forbedret sit parhandicap
mest. Hvis der er to substitutter på pågældende par, tilfalder spurtpræmien det par med maksimalt
én substitut, som har forbedret sit parhandicap mest.
Efter parturneringen rykker tre par ned og tre par op.
Ad 6 Holdturnering: Rækkeopdelingen til holdturneringen i E18 foretages ud fra spillernes handicap d. 21. oktober kl. 12.00. Holdsammensætningen skal foreligge senest d. 2. oktober på spilleaftenen.
I hver række uddeles præmier til de to par uden for præmierækkerne, der har den bedste multi. Efter
holdturneringen i E18 rykker to hold ned og to hold op.
Ad 7 Forslag: Der var indkommet et forslag om, at vi i sommerbridge ændrer reglerne for uddeling
af præmier, så der i stedet for vinpræmie til nr. 1, 2 og 3 uddeles vinpræmie til nr. 1 og 2 samt til det
par, der har forbedret deres handicap mest. Dette blev besluttet, at uanset antallet af par, der får vinpræmie, så tildeles den sidste vinpræmie til det par, som har forbedret sit parhandicap mest, og som
ikke allerede har fået en vinpræmie.
Endvidere var der forslag om, at der i åbne turneringer i helt ekstraordinære tilfælde kunne fraviges
det generelle princip om, at alle par indplaceres i rækkerne efter deres parhandicap. Dette forslag
blev godkendt. Baggrunden for forslaget var, at der i sommerbridge en dag var tilmeldt et par, hvor
der var en usædvanlig stor forskel mellem de to spilleres handicap.
Ad 8 Praktiske forhold: Spilleudvalget besluttede, at der skulle lidt være mere fokus på, om de tidsmæssige regler overholdes i både par- og holdturneringerne. Reglerne er beskrevet i klubvedtægterne. De skal bare håndhæves.
Ad 9 Eventuelt: Intet at referere.

Referatet er godkendt af spilleudvalget d. 3. september 2018.

