22. august 2019/Aage
Referat af spilleudvalgsmøde torsdag d. 15. august 2019.
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 2019-2020
5. Rækkeinddeling til parturnering i E19
Tidspunkt for registrering af parhandicap
Spurtpræmier
6. Rækkeinddeling til holdturnering i E19
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 120 medlemmer til den kommende
sæson, og at der ikke er par på ventelisten. Til de mindre rutinerede spillere tilbydes hver tirsdag før
normal spillestart 1½ times supplerende undervisning, hvor Helle vil gennemgå spil fra sidste spilleaften fra den laveste række. Af praktiske grunde vil kortfordelingerne fra pågældende række og
den række, Helle spiller i, være den samme.
Helle oplyste endvidere, at klubbens Ballerupturnering afholdes lørdag d. 5. oktober.
Ad 4 Turneringsplan: Da der i år kun er 120 medlemmer, besluttede spilleudvalget, at parturneringen afvikles i 5 rækker á 12 par, og at holdturneringen afvikles i 4 rækker á henholdsvis 8, 8, 8 og 6
hold. De to sidste aftener vil der så i D-rækken blive afholdt en parturnering.
I E19 er der 16 spilleaftener til rådighed. Det besluttedes, at parturneringen fortsat skal omfatte 6
aftener, og holdturneringen 7 aftener, hvorved der beslaglægges 6 + 7 = 13 aftener. Da der i uge 42
(vinterferien) er fri tilmelding, og da der er juleafslutning den sidste aften, så er der altså én aften til
fri rådighed. Det besluttedes at anvende denne som 1. aften i forårets parturnering. Herved bliver
der i F20 opsparet to aftener som buffer mod eventuelle aflysninger af lokalet.
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Ad 5 Parturnering: Rækkeopdelingen til parturneringen i E19 foretages ud fra parhandicap søndag
d. 1. september.
Præmier til de to bedst placerede par i hver række. Der er igen i år hver aften i hver række en spurtpræmie til det par, der den pågældende aften har forbedret sit parhandicap mest. Spurtpræmien kan
kun vindes én gang pr. par. 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 to par op og to par ned.
Ad 6 Holdturnering: Holdsammensætningen skal foreligge senest d. 8. oktober på spilleaftenen.
Rækkeopdelingen til holdturneringen i E19 foretages ud fra holdenes handicap søndag d. 20 oktober.
Præmier til de 3 bedst placerede hold i række A, B og C og til de 2 bedst placerede hold i række D.
Endvidere præmier til nr. 1 og 2 i den parturnering, der de to sidste aftener afholdes i D-rækken. I
hver række uddeles desuden præmier til det par uden for præmierækkerne, der har den bedste multi.
Efter holdturneringen i E19 rykker to hold op og to hold ned.
Ad 7 Forslag: Der blev sidste år diskuteret et forslag om, at nogle af præmierne i sommerbridge
skulle tildeles par, der havde forbedret sit handicap mest. Spilleudvalget besluttede, at hvis der er 3
præmier i en række, så går den 3. præmie til det par, der har forbedret sit parhandicap mest. Tilsvarende gælder, at hvis en række er opdelt i en øvre og en nedre halvdel, og der er præmier til vinderparret i hver halvdel samt til den bedste 2’er, så vil bedste 2’er være det par, der har forbedret sit
parhandicap mest.
Ad 8 Praktiske forhold: Spilleudvalget besluttede, at der skulle være lidt mere fokus på, at medlemmerne bliver siddende ved bordene, til skiftesignalet lyder. Det blev desuden besluttet, at Finn indleder nogle af aftenerne med kort at præcisere en regel, f.eks. stop-proceduren i forbindelse springmeldinger.
Ad 9 Eventuelt: Intet at referere.

Referatet er godkendt af spilleudvalget d. 22. august 2019.

