Referat af spilleudvalgsmøde torsdag d. 25. august 2022.
Sted: Hos Aage Michelsen.
Deltagere: Helle Simon Elbro (bestyrelsens repræsentant), Torben Lauritzen, Aage Michelsen,
Knud Breum Sørensen og Espen Tind (turneringsleder).
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 2022-2023.
5. Rækkeinddeling til parturnering E22.
6. Rækkeinddeling til holdturnering E22.
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 det realistisk kan forventes, at der vil være 112
medlemmer, og det blev besluttet at udarbejde turneringsplanen ud fra dette antal. Helle oplyste
endvidere, at der er et par, der gerne vil være medlem pr. 1. januar 2023.
Aage erindrede om, at spilleudvalget gennem mange år har arbejdet ud fra bl.a. følgende to principper:
1. Konditionerne omkring op- og nedrykning skal være fastlagt, før en turnering starter.
2. Intet par eller hold må tvangsnedrykkes pga., at der kommer nye spillere ind i klubben.
Hvis de forudsætninger, som turneringsplanen udarbejdes ud fra, ændres, f.eks. pga. til- eller afgang
af medlemmer, så kan det vise sig hensigtsmæssigt at tilpasse turneringsplanen. Dette kunne f.eks. –
under hensyntagen til ovennævnte 2 principper - vedrøre ændringer i antal op- og nedrykninger.
Ad 4 Turneringsplan: I E22 er der principielt 13 spilledage til rådighed. Den første spilledag er der
imidlertid planlagt afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, og yderligere forventes det, at
der i løbet af E22 skal afholdes et Folketingsvalg, hvor kommunen i givet fald skal bruge spillelokalet. Hermed er der kun 11 spilledage til rådighed. På grundlag heraf er det efterfølgende blevet besluttet at afholde en parturnering over 4 aftener og en holdturnering over 7 aftener. I F23 planlægges med 6 og 7 aftener til henholdsvis par- og holdturnering.
Parturneringerne afvikles i 4 rækker á 14 par, og holdturneringerne afvikles i 4 rækker af henholdsvis 8, 8, 6 og 6 hold. I de 2 rækker i holdturneringen med 6 hold spilles parturnering de 2 sidste aftener.

Bestyrelsen har efterfølgende godkendt følgende antal præmier:
I parturneringerne er der hver aften spurtpræmie til det par – uden for præmierækkerne - der den pågældende aften har forbedret sit parhandicap mest. Spurtpræmien kan kun af et par vindes én gang i
en turnering og kan først uddeles, når turneringen er afsluttet, og præmierækkerne kendes. Efter
hver parturnering er der til nr. 1 to flasker pr. spiller, medens der til nr. 2 og 3 er 1 flaske pr. spiller.
Efter holdturneringer er der i hver række 2 flasker pr. spiller på hold nr. 1 og 1 flaske pr. spiller på
hold nr. 2 og 3. Desuden er der i hver række pr. spiller en flaske til de to par uden for præmierækkerne, der har opnået den bedste multi.
Ad 5 Rækkeinddeling til parturnering E22: Rækkeopdelingen til parturneringen i E22 foretages ud
fra parhandicap d. 4. september, kl. 12.00.
Efter parturneringen rykker 3 par op og 3 par ned.
Ad 6 Rækkeinddeling til holdturnering E22: Holdsammensætningen skal foreligge senest d. 11. oktober på spilleaftenen. Rækkeopdelingen til holdturneringen i E22 foretages ud fra holdenes handicap søndag d. 23 oktober, kl. 12.00.
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 2023. 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, ind 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. 5. september 2022.

