Referat fra TUR-udvalg Vest – søndag den 11. juni 2017 i Kolding
Deltagere: Torben Rasmussen (TR), Robert Rasmussen (RR), Charlotte Leen (CL), Jesper
Jensen (JJ), Jørgen Larsen (JL) og Ole Drensgaard (OD).
Særligt indbudt, Lasse Nielsen (LN)
Dagsorden:
1. Orientering fra TUR-koordinator
2. Turneringen 2017-2018
A. Fordeling af hold i de forskellige rækker
B. Aftale hvem der møder til planlægningsmøderne
3. Gennemgang af propositionerne for mesterskaber
4. Næste møde
5. Eventuelt
AD 1 – Lasse Nielsen var specielt inviteret med til mødet, da han fremover skal være ham
der husker hvad vi skal i forbindelse med ungdommen i Vest.
TR orientrede om det netop afholdte rep.-møde i Tårnby.
AD 2A – Gennemgang af 1. division herrer, enige om at sidste runde skal spilles lørdag den
14. april 2018, kl. 11.00 – i stedet for om søndagen.
1. division damer Vest, skal spille 3 gange mod hinanden, da der kun er tilmeldt 5 hold, endelig afgørelse findes onsdag den 14. juni på DT-mødet i Odense.
2. division JJ gennemgik oplægget, og ingen ændringer her.
3. division JJ gennemgik oplægget – her blev der justeret lidt i de forskellige puljer.
4-mands open damer OD gennemgik puljerne, med en mindre justering i pulje B, blev oplægget gokendt.
4-mands open – med lidt småjusteringer er puljerne nu OK
3-mands open og puljer JL gik puljerne igennem og alt er nu på plads.
JFT damer (26 hold) og herrer (66 hold). Alt inddelt i puljer, haller fastlagt.
Runder blev fastlagt med følgende resultat:1. runde herrer, 02/9-17 – 2. runde 29/10-17 – 3.
runde 21/1-18 – semifinale 25/2-18 og finale 7/4-18.
1. runde damer 02/9-17 – 2. runde 21/01-18 semifinale 25/02-18 og finale 07/04-18.
Vedr. ungdom, enkelte rettelser tilføjet.
Hvis man vil se puljeinddelingen så kig
venligst på One Drive.
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AD 2B – Følgende deltager på planlægningsmøderne:
Kolding – TR-JJ-JL-OD-CL
Hjørring – TR-JJ-OD
Herning – TR-JJ-OD
AD 3 – Propositioner for mesterskaber gennemgået, der blev lavet rettelser og TR færdiggør tingene – kan ses på One Drive. OD får tingene tilsendt for korrektur.
CL har tilsendt for Fyn.
OD tilbagesender efter korrektur, og bagefter får han dem igen, så alt kan blive lagt på
hjemmesiden, når FB har godkendt dem.
AD 4 – Næste møde, TR indkalder, umiddelbart efter Vest mesterskaberne.
AD 5 – Eventuelt – Forslag om fast dagsorden, dette bliver fra næste møde at det fungerer.
Vedr. halkontrakter, så må vi ikke selv lave en sådan, TR rykker forbundet for svar.
INFO til klubberne inden turneringsstart, TR udsender brev.
Indbydelse til Vest mesterskaberne udsendes snarest – tovholdere TR+OD

Referent
Ole Drensgaard
Hobro, den 13. juni 2017
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