Den 12. december 2015
Referat fra TU møde den 9. dec. 2015 kl. 16:00 – 21:00
Tilstede: Susanne Ryberg, Erik Frederiksen, Anni Kristensen (skype) og Chalot Thomsen

Pkt. 1

Velkomst

Chalot bød alle velkommen, og udtrykte glæde ved, at være 4 udvalgsmedlemmer.
Pkt. 2

Arbejdsgangen

Chalot forklarede lidt om ønsket om at uddelegere arbejdsområder, men at vi alle har et fælles ansvar.
Vigtigheden af ikke at have ”klubkasket” på når vi arbejder, og vi skal glemme egne holdninger og
arbejde for hvad der er bedst for de fleste.
Vi gennemgik lidt praktiske ting, som afregningsskema, procedure, kommunikationsniveau og
petanqueportalen.
Pkt. 3

Ranglisteturneringer

Vi havde fået en del forslag fra medlemmer, om ændringer i spillesystemet, som vi gennemgik på mødet
I 2016 vil der i triple ranglisteturneringerne blive spillet efter sweitzer systemet 5 runder. TU har ikke
besluttet om der skal spilles med buchholtzfine point eller andet. Der spilles ikke på tid, dog opfordre vi
til, at dommeren gør mere brug af § 36 i de internationale spilleregler hvis det bliver nødvendigt.
Præmiesummen er som i 2015. Præmiefordelingen har vi ikke besluttet noget om endnu.
Spillesystemet skal styres af klubberne i 2016, og TU vil gerne have et navn på den person som skal styre
programmet, vi vil så i fællesskab lave opsætningen rigtigt.

Pkt. 4

SLT

SLT divisionerne og DK serien er lavet klar og er uddelt til TU, som vil bruge nogle dage på at gennemgå
den for evt. fejl. Vi håber at kunne offentliggøre den inden jul.
Pkt. 5

Veteran venskabskampen

Eftersom BU ikke eksisterer mere er arbejdsopgaven med dansker-svensker venskabskampen lagt over i
TU.
Vi kontakter Sveriges coach om spilledatoer og vi regner med at kvalifikationen i Danmark kan spilles den
20. marts i Ringe, men der skal lige tjekkes om der er ledigt.
Erik Frederiksen vil lave forslag til afvikling af kvalifikationen.
Pkt. 6

DM

Vi har modtaget et forslag om at lave 2 rækker for veteranerne til DM, en der hedder +55 og en der
hedder +65.
TU er enige om at vi fortsætter som vi plejer med en veteran række der hedder +55 til DM ugen

Der laves nye skud ”tæpper”, Anni finder en løsning på fremstilling af skud ringen og indkøber
afstandsringe. Materialerne samles hos Erik og afprøves, hvis det virker indkøbes der til 6 tæpper. Prøven
skal være klar 1. april 2016.
Fra 1/8 til skud, skydes der mand mod mand, i 2016 vil der være 2 spillere på 1 tæppe for at dagen ikke
bliver så lang.
Pkt. 7

Vinterturneringen

Der er ikke taget nogen beslutninger nu om evt. ændringer i vinterturneringen 2016-2017
Pkt. 8

Eurocup

I 2017 er der ikke rejsetilskud til vinderne i SLT Elitedivision, men vi vil gerne fortsætte med at sende
vinderen af Elitedivision til Eurocup. Hvis vinderen ikke vil eller kan tage af sted, får nr 2 muligheden o.s.v
Pkt. 9

Klubmappen

Chalot informerede lidt om opbygningen af klubmappen.
Pkt. 10

Møder

Næste møde bliver den 24. februar kl 14:00-19:00
Pkt. 11

Evt.

Chalot informerede om spillekalender og afregnings formular



Der tages forbehold for at TU kan ændre beslutninger ifht. dette referat

Hilsen
Chalot Tannie Thomsen

