27. august 2015/AaUM
Referat af spilleudvalgsmøde torsdag d. 20. august 2015.
Sted: Hos Aage Michelsen.
Deltagere: Finn Achton (turneringsleder), Torben Lauritzen, Aage Michelsen, Carl-Johan Mortensen (bestyrelsens repræsentant) og Peter Mossin.
Ad 1: Fastlæggelse af dagsorden:
Følgende dagsordenen 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. Turneringsplan for sæsonen 2015-2016
5. Rækkeinddeling til parturnering i E15
6. Rækkeinddeling til holdturnering i E15
7. Fremtidig rækkeinddeling ved sæsonstart
8. Undervisning i sæsonen 2015-2016
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: Bestyrelsen har overvejet, om bridgebøger skulle være præmier i
stedet for nogle af flaskerne. Til begynderundervisningen, der starter i september, er der nu tilmeldt
8 deltagere. Over 5 søndage tilbydes kl. 10.00-17.00 undervisning for let øvede. Fra 8. september
tilbydes undervisning på tirsdage kl. 18.00-18.50.
Ballerupturneringen søges holdt i live, men der skal være tilmelding af mindst 24 par, idet der af
sportslige grunde mindst skal kunne styrkeopdeles i to rækker.
Ad 4 Turneringsplan: Spilleudvalget besluttede, at der også i E15 først skal spilles en parturnering
og derefter en holdturnering, og at dette skal gentages i F16. Det besluttedes også, at parturneringen
fortsat skal omfatte 6 aftener, og holdturneringen 7 aftener. Dette beslaglægger 6 + 7 = 13 aftener
pr. halvår. D. 13. oktober (vinterferie, uge 42) er der fri tilmelding, og d. 20. oktober kan vi ikke
spille, idet kommunen har udlejet lokalet. Herefter er der 14 aftener til rådighed, hvoraf den ene
skal anvendes til juleafslutning. Der er således i år ikke i efteråret en ekstra aften til enkeltaftensturnering.
Ad 5 Parturnering: I E15 spilles parturneringen i 4 rækker á 16 par. Da der i F15 var 18 par i hver
række, skal antallet af par i hver række nu reduceres med 2, hvorfor en op- og nedrykning af 3 par i
hver række vil give for store op- og nedrykninger i nogle af rækkerne. Rækkeopdeling blev foretaget på følgende måde:
1. Udgangspunktet var resultatet af parturneringen i F15 – før op- og nedrykning.
2. Herefter er par, der har forladt klubben, fjernet fra rækkerne, og nye parkonstellationer af par,
bestående af medlemmer fra F15, er placeret på det højest placerede medlems plads. Herefter er
to par rykket ned fra A-rækken og to par rykket op fra B-rækken. Fra de øvrige rækker er et par
rykket op, og et par er rykket ned.
3. Herefter blev de tre par, der består af nye medlemmer, indplaceret. Parret med det laveste parhandicap blev indplaceret på en ledig plads i B-rækken, medens de to øvrige par blev indplaceret
i D-rækken.
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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 det sæt spil, der indeholder spilnummeret med dagens dato. Formålet med kun at
lægge ét sæt spil til grund for spurtpræmien er, at flere herved skulle kunne vinde præmier.
Efter parturneringen rykker tre par ned og tre par op.
Ad 6 Holdturnering: I E15 vil holdturneringen blive afviklet i 4 rækker á 8 hold. Holdturneringen
afvikles over 7 aftener, hvorved alle hold i rækkerne kan nå at mødes. I F15 bestod A-rækken af 12
hold, og den skal nu reduceres til 8 hold. Rækkeopdelingen bliver foretaget på følgende måde:
• Efter op- og nedrykning ved afslutningen af parturneringen i E15 bliver alle par tildelt et placeringsnummer fra 1 til 64. Dette er også den enkelte spillers placeringsnummer.
• For hvert hold udregnes summen af de 4 spilleres placeringsnumre, og holdene rangeres efter
stigende sum af placeringsnumrene.
• De 8 hold med lavest sum af placeringsnumrene placeres i A-rækken, de næste 8 hold i Brækken osv.
• Skulle to hold have samme sum af placeringsnumrene, rangeres de efter summen af spillernes
handicap.
Efter holdturneringen rykker to hold ned og to hold op.
Holdsammensætningen skal foreligge senest d. 29. september, så der bliver tid til at få løst evt. problemer med rækkeinddelingen.
Ad 7 Fremtidig rækkeinddeling ved sæsonstart: Det blev besluttet, at rækkeinddelingen til par- og
holdturneringen ved sæsonstart fremover vil blive foretaget ud fra spillernes handicap. Da handicap
hele tiden ændres, så er det vigtigt, at udgangspunktet er et veldefineret tidspunkt. Som grundlag for
parturneringen i E16 valgtes d. 20. august 2016 kl. 18.00.
Spilleudvalget besluttede at udarbejde en kort beskrivelse af de principper, der fra og med sæsonen
2016-2017 vil blive anvendt ved rækkeinddeling til par- og holdturneringerne. Beskrivelsen kan ses
på klubbens hjemmeside, og den vil blive sendt til alle de medlemmer, der har oplyst en mailadresse.
Ad 8 Undervisning: Undervisning i den kommende sæson er anført under pkt. 3.
Ad 9 Praktiske forhold: Intet at referere.
Ad 10 Eventuelt: Intet at referere.

Referatet er godkendt af spilleudvalget d. 3. september 2015.

