Referat fra TUR-udvalg Vest – søndag den 10. juni 2018, i Hobro
Deltagere: Torben Rasmussen (TR), Charlotte Leen (CL), Jesper Jensen (JJ), Lasse Nielsen (LN), Klavs T. Eriksen (KTE), Benthe Christensen (BC) og Ole Drensgaard (OD).
Afbud fra – Jørgen Larsen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Referatet fra sidste møde
Orientering fra TUR-koordinator
Bordet rundt
Endeligt Årshjul – Charlotte Leen
Turneringen 2018-2019
Fordeling af hold i de forskellige rækker
6. Mesterskabsproportioner
7. Næste møde
8. Eventuelt
AD 1 – I.A.B.
AD 2 – TR bød velkommen til Klavs T. Eriksen og Benthe Christensen.
TR kunne meddele at der er tre klubber der er stoppet.
Vedr. ungdom vil vores to ungdomsrepræsentanter få besked fra Ole Kristensen vedr. ungdomsrækkerne, senere i dag vil LN og BC gå i gang med inddeling af de rækker de kan få
sat på plads.
AD 3 – OD spurgte om der var klubber der ikke havde fået medaljer på den netop afsluttede
sæson. Der er åbenbart enkelte der ikke har fået, det blev sat på plads i dag, skulle forhåbentlig være på plads nu. BC og LN står for ungdommen i Vest.
AD 4 – Årshjul sendt ud inden dette møde. Løst gennemgået, med enkelte tilrettelser. Skulle der være tilføjelser eller rettelser, bedes det sendt til CL.
AD 5 – BC og LN går i gang med at lave Ungdomsliga plus lokale puljer.
JL og OD fremlagde JFT, godkendt med enkelte rettelser. Vedr. økonomien i JFT, finalestævnet skal betales af de deltagende klubber. DBwF bedes opkræve fra klubberne.
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OD laver beregninger på hvad hver enkelt klub skal af med i første runde. Efterfølgende
runder betales der bare som normalt. TR kontakter kontoret vedr. opkrævningen fra klubberne. Brev til AK-team sendes ud senest 01/09-18. TR/OD sørger for dette.
Runder blev fastlagt med følgende resultat: 1. runde herrer, 30/09-18 – 2. runde 04/11-18 –
3. runde 20/01-19 – semifinale 03/03-19 og finale 30/03-19.
1. runde damer 30/09-18, derefter direkte videre til semifinale 03/03-19 og finale 30/03-19.
Liga D/H – 1 division D/H, blev færdiglavet og er nu forhåbentlig OK med de mange rettelser der bl.a. var. Datoer i AK-planen passer ikke med TUR-planen p.ga. det der er lavet om
i forhold til AK-planen. Udvalget håber det holder.
2. division herrer, her der tre puljer med 8 hold i hver, hvilket giver 14 runder. Runder placeres af JJ, så alt er klart til planlægningsmøderne.
3. division herrer er placeret som herrernes 2. division. Der er fem puljer med 6 hold, og 1
pulje med 7 hold.
3 og 4 mands ved CL og OD er OK med enkelte rettelser.
Hvis man vil se puljeinddelingerne så kig venligst i vedheftede fil til referatet.
AD 6 – Proportioner tilrettes TR-CL-JL. Indsendes til Forbundet senest 1. august 2018.
AD 7 – Næste møde afholdes mandag den 20. august 2018, kl. 17.00, i Middefart.
AD 8 – Robert Rasmussen er udtrådt af udvalget, hans rettigheder videregives til KTE.
KTE har også fået hvervet med at skulle passe hjemmesiden i DBwF Vest.
OD sender rettelser i udvalget til webmaster, så det kan blive rettet til de rigtige personer.

Referent
Ole Drensgaard
Hobro, den 13. juni 2018
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