Referat:

Møde Tur-udvalg Vest møde d. 22. april 2016 i Odense Bowlinghal

deltager: Torben Rasmussen, Ole Drensgaard, Jesper Jensen, Jørgen Larsen, Charlotte Leen
Afbud: Robert Rasmussen
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Orientering fra turkoordinator
Turnerings regler generelt
Turneringen 2016-2017
- Gennemgang af svar fra Damehold.
- Hvilke turnerings typer skal tilbydes
- Proportionerne for hver enkelt turnerings type
- Mesterskaber under Udvalg Vest placeres
- Proportionerne til hvert mesterskab (alle JM og FM)
JFT
- Proportioner (forslag fra Nils Jensen)
Olie profiler.
”Informations hæfte” opdateres
Næste møde (skal være et heldags møde)
Eventuelt.

Orientering fra turkoordinator

Torben Rasmussen orienterede om hvad der er sket siden sidste møde. Der blev
informeret om at:
- forbunds bestyrelsen har stillet forslag om at navngivning af alle 6mands hold, således at de rækker under 1. div. kommer til at
hedde ”Danmarks Turnering Vest” og så blive benævnt 2. div. 3. div. 4.
div. og så videre. Der blev enighed om at vi så vil underopdele 3. div.
(tidligere Jyllands- og Fynsserie) i nord, syd, øst og vest, hvor Øst
menes primært Fyn.
- Proportionerne for de spilleformer vi tilbyder, skal indeholde alle regler
for denne række, også de forhold der er hvis et hold tækker deres hold.
- At der er lagt op til at der skal afvikles en Øst-Vest kamp, med udtaget
spiller.
- At der var kommet et spørgsmål fra en klub, om der bliver et JM for
Mix-hold, dette kan vi desværre ikke, da der ikke er plads, hverken i
aktivitets kalenderen eller i bugtet.
- Vi skal have lavet en oversigt til alle klubber i vest, om hvor de skal
henvende dem med hvad.
- at vores buget ansøgning til næste sæson, er blevet afvist, så vi stort set
ikke har nogen penge til at afholde mesterskaber og stævner. Den fra
udvalget som har taleret på rep. Mødet vil forsøge at så dette ændret.
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2.

Turnerings regler generelt

3.

Turneringen 2016-2017

Alle de korte beskrivelser af det vi kan tilbyde til turneringen næste år, blev
gennemgået, og tilpasset, dog ikke ungdom, da vi mangler noget dokumentation for
disse rækker, de vil blive lagt til så snart vi får noget fra ungdoms udvalgets vest rep.
Svarende fra vores forsørgelse til Damehold, blev gennemgået, og ud fra disse kunne vi
se at langt de fleste klubber ønsker ar vi køre videre som det er i dag, nemlig 4-mands
rene damehold.
Derfor vil blive tilbudt følgende:
- 6-mands Damer u/h kampe (primær til Liga og 1. div)
- 6-mands herrer u/h kampe
- 4-mands Damer u/h kampe
- 4-mands Open u/h kampe
- 3-mands Open u/h kampe
- 3-mands Open Pulje kampe
- 3-mands Veteranturnering Pulje kampe
- Jysk/Fyns Turnering (hvis vi får lov i bugtet)
- Old Boys/Girls stævner (tilmeldingen er startet)
- Ungdoms rækker (hvilke kommer senere)
Placering at mesterskaber, bliver som de står i aktivitets kalenderen, dog vil JM MIX
blive flyttet fra Søndervig til Hjørring.
Proportionerne for mesterskaberne vil vi genoptage ved næste møde.

4.

JFT

5.

Olie profiler.

Nils Jensen havde set lidt på de oprindelige proportioner for Jysk/Fynsk Turnering, og
fundet nogle ”fejl” i denne, vi kikkede på det og fik det rettet til.
Det blev vedtaget at vi laver en speciel kontrakt til de haller der skal have JFT, hvor vi
præciserer at hvis ikke der er Olieret og tilløbet er vasket af, så vil vi ikke betale for
banelejen.

Torben Rasmussen kunne orientere om at der er bestilt nye olie profiler til JFT, JM
Single og til JM Mix, årsagen er at den vi havde til JM Mix var for svær, den vi havde
til JM Single kunne ikke holde i alle 6 serier.
Det var engelig meningen at den til JFT skulle være klar til mødet, men det blev den
desværre ikke, den skal sendes til alle haller i Vest, for at høre om de kan lægge denne
profil, hvis de ikke kan så skal vi vide om det er fordi de har en anden type maskine, så
profilen skal skrives om til denne, eller de bare ikke kan programmere deres maskine.
Hvis det sidste er tilfældet, så skal denne han stryges af listen over mulige spille haller
til dette stævne.
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6.

”Informations hæfte” opdateres

7.

Næste møde (skal være et heldags møde)

8.

Udvalget blev enig om at dette hæfte skulle opdateres og sendes ud til klubberne.
Torben Rasmussen laver et oplæg til næste møde.
Næste møde er planlagt til d. 12. juni kl. 10:00 i Hobro

Eventuelt.

Ingen ting at bemærke.

Mødet sluttede kl. 17:20.
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