Referat af Dommerudvalg og Turneringsudvalgs møde den 9. januar 2021,
Mødet er afholdt via skype.
Deltagere: Bjarne Lomholt, Claus E Pedersen, Eli Nielsen, Mikkel Hjorth, Niels Erik
Villadsen, Jakob Lindeløv og Susanne Ryberg.
Dagsorden (fremhævet) og referat almindelig tekst:
1. Oplevelser siden sidst (hvad har vi oplevet / hørt på banerne - i hjørnerne - fra bestyrelsen, og
andre steder):
Bestyrelsen har flyttet deres januar møde til februar.
Drøftelser og tanker om Covid-19. Vi håber på et forsamlingsloft over 50, efter påske, sidst i april
eller midt i maj.
Udfordring i forhold til dommer påsætning i SLT
2. Årstidens planlægning (SLT, DM, DVC, SSBF), turneringsmappe osv.
1. SLT covid-19 model (start dato den 24. april, alternativ start d. 15/5) Fuld afvikling af SLT. Vi
ønsker ikke at afvikle en halv SLT.
Tidlig udmelding om divisioner og DK-serier. Målsætning om turneringsplan ca. den 24. marts
2021.
Regionalserien starter senere i år og tilmeldingen kommer til at være i maj måned. 1. runde
bliver i juni, årsagen er Covid-19 og for at give klubberne mulighed for at de kan finde deres
fødder og se hvor mange aktive medlemmer de har til sæsonen 2021.
2.

DM med og uden Covid-19, Vi har drøftet forskellige scenarier og muligheder. Jura, afvikler af
DM, samt bestyrelsen i DPF tages med i ed, inden udmelding om DM.

3.

Ranglisteturneringer. Deltager loft i ranglisteturneringer i forhold til forsamlingstal. Præcis,
hvordan vi gør, er blevet drøftet og der arbejdes videre med tankerne.

4.

DVC gennemføres, hvis den kan. Covid-19

5.

SSBF. Vi er ikke optimistiske i forhold til at første halvdel af kampen kan afvikles i Sverige den
13. marts. Men vi undersøger med SSBF om den 13. marts kan gennemføres i Sverige. Endelig
beslutning tages senest lørdag den 13. februar. Og meldes hurtigt efter den 13. februar.

6.

KHT afvikles den 17 og 18. april, så vidt det er muligt. Afvikling drøftes med DPF’s bestyrelse.

3. Indkomne emner
Viborg Open. Viborg får datoen den 29.5 til Viborg Open.
4. Opfølgning på opgaveliste (optagelse af nye punkter, følger vi plan, er der noget vi skal
prioriterer anderledes m.m.)
Udskudt til næste møde, som er et rent Turneringsudvalgsmøde.
5. Punkter til kommende DPF bestyrelsesmøde:
Jakob drøfter kalenderen med Pernille.
KHT, drøftes med bestyrelsen.
DM drøftes med bestyrelsen.
6. Eventuelt:
Info fra DU om nye regler.

