Referat af fællesmøde for TU og TDUU.
Lørdag d. 30.12.2017 Tranevej 6 i Høng.
Tilstede: Fra TU: Mikkel Hjort, Susanne Ryberg, Jakob Lindeløv, Steffen Petersen,
Fra TDUU: Claus Pedersen, Bjarne Lomholt.
Afbud: Eli Nielsen

1. Valg af referent:
Bjarne Lomholt
2. Opfølgning fra sidst.
Ranglisteturneringer. Tilfredshed med den nye struktur. Deltagerantallet er faldende på doubler og
stigende på tripler. Det er vores opfattelse, at en af årsagerne er, at sluttidspunktet for doublerne
er ukendt. Derfor en opfordring til klubberne om at planlægge så der spilles doubler lørdag og
tripler søndag, evt. med samme spillesystem, med den indbyggede tidsbegrænsning, der er i
tripleturneringen i dag.
TU har fået forslag til regionalrække på tid, men udsætter det, da man mener, det kræver dommer.
Der skal derfor findes en løsning på spørgsmålet om, hvem der kan stoppe kampe, som trækker ud.
I §37 står at dommeren og turneringsledelsen skal være enige om at afslutte kampe.
Turneringslederuddannelse. Der skal i uddannelsen indgå etik og regler for turneringer, samt
styring af turneringen. Vi ønsker, at klubberne på sigt bliver i stand til at køre turneringerne selv.
Der var en drøftelse af Sport-programmets funktionsdygtighed og forslag om at afprøve forskellige
versioner og sammenholde med et skak-program.
Hvem skriver hvid-bogen til DM? Der skal arbejdes på en sportslig udgave da vi allerede har én for
praktisk turneringsafholdelse.
Turneringsmappen bliver færdig til medio februar til afløsning af klubmappen. Der vil være
ændringer, som alle bør sætte sig ind i.
3. Er det TU eller dommeren, der har ansvaret for turneringen?
Man mødes om morgenen og aftaler vilkårene. Tages op på dommermødet i febr. Mikkel deltager i
dommermødet. TU udarbejder en liste til de arrangerende klubber med punkter, som klubben

skal tage sig af.
4. Hvad forventes der af dommerne? / hvad forventes af TU? / hvem medbringer lister til
ranglisteturneringer med seedede hold, spilleledelsesseddel, dispensation for banestørrelse?
Den arrangerende klub sørger for, at papirerne er udskrevet, udfyldt og ophængt ved
turneringsstart. Ranglisterne sendes til TU, og dommeren.
5. Hedebo Open og slutspil i Hedebo.
Mikkel og Bjarne anmoder om et møde med Hedebos ledelse. Bjarne kontakter Hedebo om en
torsdag aften snarest. Vi ønsker et fællesmøde for udvalgene igen i marts/april.
TU har besluttet, at lade Dansk Veteran CUP (DVC) indbefatte DGI og firmasport.
6. Dommerpåsætning til DM.
Der er behov for flere dommere først på dagen end til sidst. Nævnes på dommersamlingen. Det
blev drøftet, at lægge kval til DM i skud sammen med DM, eller i forbindelse med DM i holdskud.
7. DM.
Forskellige baneforhold blev drøftet, men foreløbig afventer vi tilmeldinger indenfor fristen.
Endvidere blev tidsperspektivet i puljespillet drøftet sammen med finaletidspunktet.
8. Eventuelt:
Claus: spilleregler / dommerens forpligtelser / mangel på et disciplinærudvalg.
Mikkel: spil-på-tid ny model i indledende puljer til DM forelægges.
Susanne: 11.marts er Starmastershallen booket til SSBF.
Godkendelse af ranglisteturneringer ligger hos Mikkel til godkendelse i TU, idet klubberne
indsender deres anmodninger til Mikkel.
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