Referat fra TUR-udvalg Vest – 21. november 2018, i Brørup
Deltagere: Torben Rasmussen (TR), Charlotte Leen (CL), Jesper Jensen (JJ), Lasse Nielsen (LN), Klavs T. Eriksen (KTE), Bente Christensen (BC), Jørgen Larsen (JL) og Ole
Drensgaard (OD).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Referatet fra sidste møde
Orientering fra TUR-koordinator
Orientering fra Ungdom
Bordet rundt
Ny lodtrækning til LP damer
Evaluering af JM ungdom/senior og FM
Øst-Vest match
Klubbernes problemer med haller
 Aarhus Bowlinghal (RBK 90)
 Skjern Bowlinghal (Skjern BK)
 Bowl’N’Fun, Holstebro)
9. Ufærdige sager – Turneringsansvarlig i Aarhus Bowlinghal
10. Økonomi/budget
11. Årshjul
12. Stævner 2019
 Indbydelser
 Bestilling af baner
13. Propositioner til holdturnering
14. Udsatte kampe
15. Næste møde
16. Eventuelt
AD 1 – I.A.B.
AD 2 – TR orienterede fra Vest-udvalgets møde, som han syntes fungerer bedre nu, efter at
der er kommet en konstituerende/fungerende formand.
For stævner og mesterskaber skal der fremover betales 250,00 kr. for godkendelse.
En sag om op og nedrykning af spiller i Open række, er sendt i lovudvalget, for at præcisere
reglerne
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AD 3 – LN + BC orienterede fra Regionalmesterskabet (JM ungdom) i Viby. Kørt nogenlunde efter hensigten, flere ting kan gøres bedre. Vedr. medaljer, så var der bestilt alt for mange, hvilket skyldes at der var bestilt til nogle rækker som slet ikke blev spillet. Dette skal der
tjekkes op på fremover.
AD 4 – CL, Otterup Bowlinghal er brændt, klubberne spiller og træner indtil videre i Odense
Bowlinghal. SSB i Svendborg har fået en del ungdomsspillere, så fremtiden ser måske lys
ud der.
LN, Bov Bowlinghal lukker til næste sæson. Kampen flyttes muligvis til Aabenraa næste
sæson, hvor de vil træne vides ikke lige p.t.
JL, var på besøg til 2. runde af JFT, og har snakket med flere klubber, ang. oprykningsspil.
Mange klubber ved ikke hvad det er, og mangler virkelig orientering fra deres hjemmeklub.
Vi kan evt. lægge et link fra Facebook, som henviser til vores hjemmeside (Vest).
OD, omtalte om banetilløb og oliering ved en kamp i Løvvang.
AD 5 – Ny lodtrækning foretaget. TR lægger det på One Drive og sender nye runder til KT,
som lægger det på hjemmeside Vest.
AD 6 – JM ungdom – se pkt. 3.
FM, der var færre ungdomsspillere, og derfor bliver der intet FM for ungdom i 2019. Senior
fortsætter som hidtil. Ved både FM og JM ungdom var der mange medaljer i overskud.
JM senior, betaling ikke tjekket op før 2 dage før første start, ved FM blev der først tjekket
op på selve spilledagen, efter at en spiller havde gjort opmærksom på manglende betaling,
dette er ikke optimalt, strammes op fremadrettet.
AD 7 – Vest vandt for første gang, ud af de 3 stævner der har været. Der har været god
tilbagemelding fra spillerne. Godt stævne og god afvikling, gentages igen i 2019, den 26.
oktober i Odense.
AD 8 – A: TR svarer RBK 90, Claus Carlsen, med et link til værktøjskassen for dommere.
B: Skjern Bowlinghal, kun 5 baner, skulle bruge 6. TR lavede hurtigt en ny spillenøgle til
puljespillet på hjemmebane. Dette gav lidt problemer i begyndelsen, men er løst nu.
C: Sagen om baneforhold i Bowl’N’fun, Holstebro er taget op mellem kontoret i DBwF og
klubberne.
AD 9 – OD har skrevet til klubberne i Aarhus Bowlinghal, men der er endnu ikke fundet en
Turneringsansvarlig i hallen, dette er ikke holdbart i længden.
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AD 10 – Budget 2019, rammerne er lavet af TR, som videresender det til TUR-udvalgets
medlemmer hurtigst muligt.
AD 11 – TUR-udvalgets medlemmer skal selv kontrollere på One Drive, under Årshjul, om
de har ting der skal laves. CL sender en opdateret Årshjul, samt en opdatering på AKplanen.
AD 12 – Indbydelser og banebestilling uddelegeret.
Breddestævner afholdes i Vejle og Hjørring den 10. marts 2019. OD laver indbydelse.
Pris 250,00 kr. Spillerne kan tage de starter de vil.
Mix ungdom Vest i Herning 23.-24. marts 2019. BC laver indbydelse.
Mix senior i Viby, 6.-7. april 2019. OD laver indbydelse. TR tjekker op på banebestilling.
(FM) Mix Senior i Odense 6. april 2019. Leif og Charlotte laver indbydelse, CL tjekker op på
banebestillinger.
Oprykningsspil fra 2. div. herrer. 11. maj 2019. Baner er forhåndsbestilt i Viby. JJ og JL står
for alt det praktiske vedr. dette.
Oldies breddemesterskab i Viby 17.-18. februar 2019. Nils og Mimi sørger for det praktiske
vedr. dette.
AD 13 – TR orienterede om Vest-udvalgets meninger om propositionerne for holdturneringen til næste sæson, dette gav anledning til en større debat blandt TURudvalgsmedlemmerne. Bl.a. fra et medlem blev der sagt følgende:
Hvis Vestudvalget vil diktere propositioner ned over hovedet på TUR-udvalget, så vil vedkommende trække sig fra TUR-udvalget.
TUR-udvalget er enige om at vedkommende har ret, og i øvrigt står alle bag udtalelsen.
TUR-udvalget mener at det kæmpe arbejde der blev lagt for 2 år siden (ca. 100 timer), med
hensyn til ny turneringsform for 2. div. herrer – er spildt arbejde, der blev det nemlig snakket
om hvordan turneringen skulle være for 2. og 3.. div. herrer, og her var det klubberne der
selv bestemte og gav deres mening til kende, på de to møder der blev afholdt den gang.
Indførelse af doubler i 3. div. herrer – TUR-udvalget er imod.
Indførelse af 8 hold i alle rækker – TUR-udvalg imod, da kørsel så vil blive længere af km,
og mindre serier end i dag, hvor der spilles ude/hjemme/ude, altså 15 serier på en sæson.
TUR-udvalget ser ikke ny model som fordel for bowlernes vedkommende.
Indførelse af ny række for 6 mands Open – TUR-udvalg imod – udvander rækkerne.

TUR-udvalg
Vest
Side 3

Indførelse af holdsammenlægning fra flere klubber, TUR-udvalg mener kun at det skal kunne lade sig gøre for 4-mands rækker.
I øvrigt mener TUR-udvalget at propositioner hører under dette udvalg, og ikke Vestudvalget, her kan det være, at de kan/skal godkende det TUR-udvalget kommer frem til.
AD 14 – Lige her og nu står der kampe under den 24.12.2018, som afventer ny spilledato.
OD sørger for dette bliver tilrettet hurtigst.
AD 15 – Næste møde berammes til:
Torsdag den 14. februar 2019, kl. 18.00, i Viborg Bowlinghal, Tingvej 2, 8800 Viborg.
Mødet er tænkt, at skulle afholdes med Vestudvalgets bestyrelse.
Inden da møder TUR-udvalgets medlemmer kl. 17.15, for at få lidt at spise, og være klar til
kl. 18.00. Dette er kun hvis Vestudvalget giver OK for et sådant møde.
AD 16 – JFT puljer herrer 20.01.19, sendes til TR, når JL og OD har fundet ud af om vi skal
flyttes til anden hal i syd.
Forslag fra Nils Jensen, om ændring af spilleformen i 3. div. her ingen tilslutning i turudvalget lige p.t.

Referent
Ole Drensgaard
Hobro, den 22. november 2018
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