Referat:

Møde Tur-udvalg Vest møde d. 2. Marts 2016 i Bowl’n’fun, Viby

deltager: Torben Rasmussen, Ole Drensgaard, Jesper Jensen, Jørgen Larsen, Charlotte
Leen
Afbud: Robert Rasmussen
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Orientering fra turkoordinator
JM Single
Ny struktur
Turnerings regler for 2. div. Herre/Damer
Turnerings regler for rækker under 2. div.
Mesterskaber under Udvalg Vest
o
Skal vi fortsætte med ”adskilte” mesterskaber
Proportionerne til næste sæson
Fordeling af haller til mesterskaber 2016-2017
Old Boys/Girls stævnerne:
- kort orientering om afviklingen
JFT
Herre Semifinaler
Finale Herre og Damer
Næste møde (skal være et heldags møde)
Eventuelt.

1. Orientering fra turkoordinator
Torben kunne fortælle at han havde været til rep. møde i FBwU, hvor han havde talt
med formanden for DBwF, som kunne fortælle at turneringen til næste år bliver der
ingen op og nedryknings regler mellem de forskellige spilleformer.
Det bliver også lagt op til at 2. div. udelukkende skal styres af udvalg Øst/Vest og ikke som nu, i samarbejde med DT-udvalget.
2. JM Single
Torben Kunne meddele at der var udsolgt til JM (140 deltager), men det var kun fordi
der ikke blev åbnet flere stater, hovedsagelig fordi de sidste pladser blev solgt på den
sidste tilmeldingsdag.
Fordi der var udsolgt, så gav stævnet 5,- kr. i overskud.
3. Ny struktur
2. div. var vi alle enig om ikke at ændre i de regler der er i dag, dog vil vi sigte mod at
sæson 2017/2018 hos herre, bliver reduceret til 8 hold, og de så skal spille 6 serier.
Vi blev også enig om at spørge alle klubber med Damer i 2. div. og i Fyns serien, om
de vil tillade at de blev omlagt til ”open række”, så alle 4-mands hold er åbne rækker,
hvor der kan deltage Herre og Damer, også uden at der deltager nogen af det modsatte køn.
Torben Spørger 2. div. damer og Charlotte spørger holdene i Fyns serien.
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Det blev foreslået at vi til næste sæson tilbyder følgende:
6-mands Herre (alle rækker under 1. div. kan der deltage 100% Damer) –
ude/hjemme kampe
6-mands Damer (ingen herre tilladt) – ude/hjemme kampe
4-mands Open – ude/hjemme kampe
3-mands Open – ude/hjemme kampe
3-mands Open – Puljer
Reglerne for disse rækker tager vi på næste møde
- Der vil blive afholdt adskilte mesterskaber for Jylland og Fyn, så længe det kan
løbe rundt, det gælder også ungdom
4. Fordeling af haller til mesterskaber 2016-2017
For at få de Jyske mesterskaber til at være i andre haller end de 2-3 haller man plejer
at bruge, vil vi forsøge med at dele JM Single/double op i herre og Damer, så de ikke
spiller i samme hal, det komme til at betyde at haller med 8 baner kan komme i betragtning Proportionerne tager vi op på næste møde.
Dermed blev det lagt op til at Torben skulle finde haller til disse mesterskaber
5. Old Boys/Girls stævnerne
Da det er Nils Jensen og Mimi Jakobsen der styre disse, blev det kun til en orintering
om at det sidste stævne i år bliver afholdt i Vejle, og at der kommer 4 stævner til næste sæson, disse er fastlagt i aktivitets kalenderen, og der må ikke ligge ”almindelige”
runder i disse weekender, dette var der ikke stor forståelse for i almindelighed men
det blev påpeget at vi ikke lægge hele runder i disse weekender, om det er ikke forbudt at flytte en enkelt kamp til disse weekender.
6. JFT
Semifinalerne er spillet, og finalen er lagt på portalen.
7. Næste møde (skal være et heldags møde)
Charlotte undersøger om vi kan være i Odense d. 22. april (storbede dag)
Hvis ikke er alternativet d. 17. april, ligeledes i Odense, men det vil blive presset, da
Charlotte har mange turnerings afslutninger i hallen, og Torben kommer direkte fra
LP på Sjælland
8. evt.
der blev gjort opmærksom på at Ungdoms mesterskaberne skulle Torben finde plads
til i aktivitets planen, og vi skal have dette med i vores proportioner over mesterskaber.

VEST UDVALG
Aktivitetskoordinator Torben Rasmussen
vest-akti@bowlingsport.dk
Tlf. 40 64 75 82
www.bowlingsport.dk
Side 2

