Referat fra TUR-udvalg Vest – lørdag den 5. november 2016, i Hobro
Deltagere: Torben Rasmussen (TR), Robert Rasmussen (RR), Charlotte Leen (CL), Jesper
Jensen (JJ) og Ole Drensgaard (OD).
Afbud fra Jørgen Larsen (JL).
Dagsorden:
1. orientering fra TUR-koordinator
2. evaluering af VEST-mesterskaberne
a. hvad gik galt
b. hvad gik godt
c. hvad skal ændres til næste sæson
3. JM single/double
a. Tilmelding klargøres
b. Indbydelse gennemgås
4. FM-single
a. Tilmelding klargøres
b. Indbydelse gennemgås
5. JM Mix par og FM Mix Trio, datoændring
6. Næste sæson, opdeling af rækker
a. Skal vi lave rækker med færre deltagere og lave oprykningsspil?
b. Er der rækker der skal fjernes, er der nye rækker der skal tilbydes?
c. Hvad sker der med 2. division, når 1 division og LIGA skæres ned til 8 hold.
7. Dommerhåndbogen
a. Afholdelse af dommerkurser, hvor og af hvem?
8. Skal der laves forslag til lovændringer – DBwF repræsentantskabsmøde i maj 2017
9. Næste møde og Evt.
AD 1 – Danmarks Bowling Forbund, har fået lavet en del ændringer i Bowlingportalen, er så
nyt at TR informerer når han ved hvor meget det omhandler.
Snak om at få en sekretær til udvalget – Bente Christensen spørges – CL
Indtil videre gør OD det.
AD 2 – Ved VEST-mesterskaberne var der flere turneringskampe.
Dette skal vi være mere opmærksomme på i fremtiden,
Det er lidt uheldigt at der spilles disse kampe.
Vedr. IT-opsætning så var det meget utilfredsstillende
at ikke fungerede 100 %
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IT-opsætning til JM m.v. skal være på plads – opdateres der ikke nye på Bowlingportalen
hurtigt, så laver vi det selv – JJ+TR tager sig af dette.
Indbydelsen sørger OD for.
Finalespil i VEST-mesterskaberne – 32 spillere – udvalget bedes tænke over dette til næste
møde, også hvordan spillemåden skal være.
AD 3+4 – Tilmelding skal kun ske til 1 person – TR for JM og CL for FM.
Indbydelsen laves af OD + TR. Særskilt tilmelding på evt. tilmelding@bowlingsport.dk
OD kontakter Nils Jensen, for at høre om det kan lade sig gøre.
CL sender et oplæg til OD for færdiggørelse af indbydelse til FM. OD sender indbydelsen
fra 2016 til CL. Olieprofil JM, Mikael Brændeskov er på sagen – følges op af TR.
AD 5 – Vi fastholder datoerne.
AD 6+8 – Oplæg fra JL læst igennem med følgende kommentarer fra TU_udvalg Vest:
Alle rækker under 2. division inddeles med 6 hold i hver række. Der laves oprykning- og
nedrykningsspil, som er for egen regning af klubberne.
Spillemåden er for rækken ovenover. Andre alternativer udbedes venligst.
INFO til klubberne om at vi går tilbage til nærhedsprincippet for inddeling af rækker. Mange
klubber har i indeværende sæson trukket sig pga. lange køreture, og det skal vi have stoppet med en sådan INFO, og det SKAL være inden jul.
JJ og JL kigger på lovændringer og proportioner, som så sendes til udvalget for godkendelse inden det sendes til forbundet, bedes venligst være færdige inden 1. december 2016.
AD 7 – TR finder datoer og steder hvor det kan afholdes, og sender besked til Jan Donde,
forbundet.
AD 9 – Næste møde afholdes 11. januar 2017, kl. 18.00 i Vejle. HUSK P-seddel, det kan
være dyrt at glemme en sådan.

Referent
Ole Drensgaard

Hobro, den 8. november 2016

Side 2

