Referat af spilleudvalgsmøde torsdag d. 19. august 2021.
Sted: Hos Aage Michelsen.
Deltagere: Finn Achton (turneringsleder), Helle Simon Elbro (bestyrelsens repræsentant), Torben
Lauritzen, Aage Michelsen, og Espen Tind (har under Knud Breum Sørensens fravær overtaget
dennes it-opgaver).
Ad 1: Fastlæggelse af dagsorden: Følgende dagsorden blev fastlagt:
1. Fastlæggelse af dagsorden (forslag var rundsendt)
2. Valg af formand for spilleudvalg og valg af referent
3. Referat fra bestyrelsesmøder v. bestyrelsens repræsentant (Helle)
4. Turneringsplan for sæsonen 2021-2022.
5. Rækkeinddeling til parturnering E21.
6. Rækkeinddeling til holdturnering E21.
7. Datoer for sommerbridge og for kvalifikationsturneringer på Tapeten.
8. Forslag
9. Praktiske forhold
10. Eventuelt
11. Lidt mad og drikke
Ad 2: Valg af formand og af referent: Aage blev genvalgt til formand og referent.
Ad 3: Referat fra bestyrelsesmøder: Helle oplyste, at der d.d. var 110 medlemmer. Med et antal på
112 ville der imidlertid kunne laves langt bedre turneringsplaner for par- og holdturnering i 4 rækker. Spilleudvalget besluttede derfor at planlægge ud fra et antal på 112, idet dette antal forhåbentligt kan opnås, evt. ved anvendelse af substitutter. I modsat fald kan der blive tale om oversidder
runder.
Ad 4 Turneringsplan: Da det ikke tidligere i år pga. covid-19 har været muligt at afholde generalforsamling, så vil generalforsamlingen blive afholdt d. 14. september. Derfor er der i E21 kun 12 spilleaftener til rådighed for par- og holdturnering, og vi plejer at bruge 13 aftener (6 og 7 aftener til
henholdsvis par- og holdturnering). Det blev derfor besluttet, at parturneringen i E21 afvikles over 4
aftener, og at holdturneringen afvikles over 7 aftener. Herved opspares en reserveaften som buffer
mod eventuelle aflysninger af lokalet. Forårets parturnering starter så allerede den sidste spilleaften
i E21.
I F22 planlægges med 6 og 7 aftener til henholdsvis par- og holdturnering. Parturneringerne afvikles i 4 rækker á 14 par, og de afvikles som 14 par kombineret. Holdturneringerne afvikles i 4 rækker
af henholdsvis 8, 8, 6 og 6 hold. I de 2 rækker med 6 hold spilles parturnering de 2 sidste aftener.
I parturneringerne er der hver aften spurtpræmie til det par, der den pågældende aften har forbedret
sit parhandicap mest. Spurtpræmien kan kun af et par vindes én gang i en turnering. Efter hver par-

turnering er der vinpræmier til nr. 1, 2 og 3. Til nr. 1 er der 2 flasker pr. spiller, medens der til nr. 2
og 3 er 1 flaske pr. spiller.
Efter holdturneringer er der i hver række vinpræmier til de 3 bedst placerede hold. Bestyrelsen har
efter spilleudvalgsmødet godkendt, at der til nr. 1 i hver række er 2 flasker pr. spiller. Desuden er
der i hver række vinpræmier til de to par uden for præmierækkerne, der har opnået den bedste multi.
Ad 5 Rækkeinddeling til parturnering E21: Rækkeopdelingen til parturneringen i E21 foretages ud
fra parhandicap d. 31. august, kl. 24.00.
Efter parturneringen rykker to par op og to par ned.
Ad 6 Rækkeinddeling til holdturnering E21: Holdsammensætningen skal foreligge senest d. 21.
september på spilleaftenen. Rækkeopdelingen til holdturneringen i E21 foretages ud fra holdenes
handicap søndag d. 10 oktober, kl. 24.00.
Efter turneringen rykker 2 hold op og ned.
Ad 7 Datoer for sommerbridge og for kvalifikationsturneringer på Tapeten: Sommerbridge planlægges afholdt alle tirsdage i maj, juni og august måned i 2022. På Tapeten vil der ikke i denne sæson
blive afholdt kvalifikationsturneringer til distriktets finaler i henholdsvis åben-par og mix-par. Der
er endnu ikke planlagt dato for Ballerup turneringen.
Ad 8 Praktiske forhold: Spilleudvalget besluttede igen, at opfordre medlemmerne til at blive siddende ved bordene, til skiftesignalet lyder. Endvidere at undgå støjende adfærd ved aftenens slutning – før spilletiden er udløbet.
Ad 9 Eventuelt: Intet at referere.

Referatet er godkendt af spilleudvalget d.27. august 2021.

