Minireferat fra TUR-udvalget Vest
Søndag den 12. juni 2016, mødtes TUR-udvalget Vest, i Hobro, for at planlægge turneringen for sæson
2016-2017. Alle holdene var tilmeldt, på nær nogle enkelte klubber som havde fået udsættelse til ca. 1. juli
fordi man i klubben ikke vidste om de kunne stille hold (dette er nu gjort med 2 hold).
Alle rækker + Jysk/Fyns turnering blev inddelt, ca. 7 timer senere var vi færdige, og godt trætte i
hovederne, det er mange kampe og inddelinger man skal være opmærksomme på. Nu var vi klar til at tage
på en rundtur i Aarhus, Kolding, Herning og Hjørring for at få dato og klokkeslæt fastlagt.
Den 18. juni var vi i Aarhus, og efter ca. 3½ time var alle haller i denne zone på plads. Søndag den 19. juni
var turen kommet til den største zone i Jylland, nemlig Kolding. Starten gik kl. 10.00 og 6½ time senere var
alle haller kommet i mål, endnu engang var alle i Kolding glade for dette nye initiativ, som vi startede på
sidste år.
Lørdag den 25. juni gik holdet lidt længere vest på, nemlig til Herning, og her var starten sat til kl. 10.00 –
efter 4 timer var alt sat på plads her også, med nogle meget effektive halansvarlige personer.
Søndag den 3. juli kom turen så til Hjørring i det nordlige også her gik starten kl. 10.00, og efter 5 timers
intens arbejde, var planerne lagt på plads, også i Løvvang, som alle ellers troede, ville blive en stor
mundfuld, da der var kommet besked om ændringer.
Jeg vil gerne herigennem sige tak til alle de halansvarlige for den store hjælp i har været i forbindelse med
planlægningen til næste sæson.
En særlig tak til Torben Rasmussen og Jesper Jensen for deres store forarbejde i forbindelse med disse
planlægninger. Min opgave i forbindelse med disse møder har været at få alle kampene ind på
Bowlingportalen, og det har jeg så gjort, kan bare lige fortælle at det er mange kampe vi har i Jylland. Nu
venter vi bare på at alle haller skal give en tilbagemelding om det er OK, det vi har planlagt, og så bliver alle
kampe offentliggjort på Bowlingportalen den 1. august 2016.
Til næste år, er vi allerede begyndt på at snakke om hvordan vi skal lave møderne, der bliver nok rokeret
lidt rundt på tingene, men dette og meget andet vil blive bekendtgjort senere.
Fortsat god sommer til alle ude i det ganske land, og på gensyn til en forhåbentlig spændende sæson, med
start sidst i august måned.

Med venlig hilsen
på vegne af TUR-udvalg Vest
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