Dagsorden og referat for TU møde den. 3. feb. 2013.
Tilstede: Einar Stærk, Torben Skalshøj og Chalot Tannie Thomsen.

1.

SLT
a.

Struktur. – John Saxild har forslag til ny


b.

John præsenterede en meget spændende og inspirerende forslag på en ny
SLT struktur, som TU vil se nærmere på til 2014

Spillerantal.



Vi vil gerne imødekomme ønsker fra medlemmerne, men vi ønsker at starte
med en ændring i regionalserien i SLT 2013. TU ønsker en seriøs
baggrundsviden omkring antal deltagere i SLT inden beslutningen bliver
taget for 2014 og opfordre alle til at komme med input til TU.

c. Dagslicens. Forslag fra Niels Plum på mail om at bruge dagslicens i SLT?



d.

Ændringer i klubmappen skal laves


e.

Der vil blive lavet ændringer i regionalserien 2013 – nedsættelse af antal
spillere på holdene, Der skal diskuteres om prisen for hold licens på hold
med færre spillere skal være billigere.

Invitationen laves


2.

TU ønsker at imødekomme den gode idé, som Niels er kommet med og vi vil
arbejde videre med ideén om, at man skal kunne indløse dagslicens for
spillere på hold. Der står på nuværende tidspunkt, at det kun er dommeren
som kan udstede dagslicenser til ranglisteturneringer, men vi vil gerne se på
om det er muligt via webshop på hjemmesiden at bestille dagslicenser til
SLT.

Den er lavet og der skal tilføjes information om de nye ændringer.

REP. Møde
a. TU medlem, vi mangler 1.



b.

Der er enighed om at vi vil forsøge at finde en kandidat inden
repræsentantskabsmødet

Årsberetning.



godkendt

c. Handleplan.



3.

Ingen ændringer på nuværende tidspunkt, men TU vil meget gerne lave en
turnering for spillere i alderen 30-54 år med licens, som skal være triple hold
man selv laver og evt. laver et samarbejde med EU om at vinderhold(ene)
kan være sparringspartnere til nogle trup hold og evt. lave enten en
venskabskamp med et andet land og rejseudgifterne betales via sponsor og
en del at indtægten på tilmeldingsgebyret, og når det sker, skal den ind i
handleplanen.

Vinterturnering
a. Skal der overhovedet være en vinterturnering?



Da vi har fået en del henvendelser om at det er for koldt at spille om vinteren,
har vi talt om forskellige muligheder, men vi synes at det er rimeligt at

klubberne hjælper til, hvis vi skal finde en løsning. Vi mener at vi skal gøre
hvad vi kan for at petanque i DPF er en helårs sport og ikke kun en sæson
sport, derfor vil vi kæmpe for at forbedre vinterturneringen.
b.

Pris for baneleje?



TU udarbejder et brev til alle klubber med hal, hvori der skal stå hvad vi
kræver og tilbyder, vi mener sagtens vi f.eks. kan betale 60 kr pr. bane hvis
kravene bliver overholdt.

c. Varme i hallerne, hvem betaler?


d.

TU mener at det er problem at der ikke er bare lidt varme i hallerne og vi vil i
samarbejde med klubberne finde en løsning. Chalot tager muligheden for
tilskud op på B-møde.

Præmier?

 I år vil præmierne til blive udbetalt så snart Kim Rasmussen har modtaget
vindernes kontonumre.
4.

DM
a.

Hvem er spilleledelse?

 Torben laver et Doodle ark, så vi kan skrive på hvilke dage vi kan være
spilleledelse til DM
b.

Hvad gør vi med skud? – den er lagt den 1. sept.



Vi bibeholder den 1. sept. Da der ikke er andre muligheder

c. seedning?



5.

Eurocup
a.

Refusion?


b.

6.

Vi fortsætter som i 2012, da vi mener det øger mangfoldigheden og
appelerer til at flere vil spille ranglisteturneringer.

Officielt gives der ikke refusion til Eurocup, men i tilfælde af afstande ifht.
Tilmeldinger og spillested kan der gives refusion hvis TU mener det er
rimeligt.

Tilskud til 2014?



TU vil ansøge DPF om tilskud til rejseudgifter til 2014 efter det svenske
system hvor der gives 5.000 kr. til 1 runde, 10.000 kr. til 2. runde og 15.000
kr. til 3 runde.

DVC
a. mellemrunden - lodtrækning?



Da der iflg. Vedtægterne er beskrevet, at TU varetager turneringsformer, er
det TU som beslutter hvordan mellemrunden skal lægges.

7. Ib’s kommentarer til klubmappen. ( Ib som var med i Ad-Hoc udvalget som skulle forny
klubmappen, havde udover rettelser til ord og opsætning, også nedenstående ønsker vedr.
TU´s sider, som vi har valgt at tage op)

a. skal spillede kugler frem over hedde pointgivende kugler klubmappen 00 -03?



Nej TU vil have det fortsat hedder spillede kugler, det er et ord som også er
brugt i de internationale spilleregler.

b. skal Rækker og Art byttes om i klubm appen 01-01 § 7?



Vi synes det er logisk at ændre i ordene så RÆKKE betyder (åben, kvinde,
veteran, junior og yngre juniorer) og så vil vi kalde (triple, double, mix og
single) for disciplin, dette vil først blive gennemgået med bestyrelsen.

c. skal nr.3 og nr. 4 i 01-01 § 11 - ranglisteturnering?



Nej de skal ikke byttes om, og vi har brugt nok tid på diskussionen om
pointlighed i 2012.

d. kunne man lade 2’erne i regionalen spille m ed om oprykning i slutspil 01-06?



Da vi står overfor en større ændring af regionalen i SLT 2013, vil vi ikke tage
stilling til Ib´s ønske i denne omgang.

e. det er ikke retfærdigt at rækkerne er ligestillet i reg.+DK og 2.div i forhold til at bruge
spillere som har spillet på et andet hold i samme række 01 -06 §4.



TU ønsker at beholde de nuværende regler om ligestilling, men vil se
nærmere på det til 2014



TU vil afholde et møde som omhandler de tekniske udfordringer vi kan stå
overfor, dvs. Torben vil undervise os i forskellige muligheder indenfor PC, til
brug i vores arbejde.

EVT.

Venlig hilsen
Turneringsudvalget

