Informationsmøde om turneringer
3. oktober 2022, Brabrand 18:30 – 20:30
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Processen

Nov
2021

Lars Friis meddeler på
repræsentantskabsmødet, at
bestyrelsen vil se på turneringerne
i DPF

Processen
Jan
2022

Mar Arbejdsgruppen afleverer
2022 deres anbefaling til
bestyrelsen

Aug Arbejdsgruppen udarbejder forslag
2022 til afvikling af en holdkamp, samt
til antal kampe pr. spilledag

Nov
2022

Repræsentantskabsmøde 2023

Apr
2022

Seminar for bestyrelse
udvalg og kraftcentre. Der
nedsættes en arbejdsgruppe
der skal komme med
anbefalinger til bestyrelsen

Et flertal i bestyrelsen vedtager en
anden model for SLT, hvor et hold
består af 6 mand.

Sep/okt Der indkaldes til informationsmøder i
Karlslunde og Brabrand
2022

Antal spillere pr. hold og afvikling af en holdkamp

Sommerlandsturneringen 6 personer + 1 indskifter

Triple

Double

Single

Sommerlandsturneringen

1. runde

Triple

Triple

1

1

2. runde
Double

Double

Single

Single

1

1

1

1

Bemærkninger: Alle kampe tæller 1 point, dermed er der 6 individuelle point at spille om.

Kommentarer Info–møde Øst

Hvad er godt eller ikke så godt i antal spillere og afviklingen?


Hvad er godt?



Hvad er ikke så godt?



Ideer:



Forventning om at holdene bliver stærkere,
når der ikke skal findes så mange spillere til
hvert hold.



6-mands ligner for meget afvikling af DGI
turneringer



Ændring af pointfordeling



Forskel i antal i toppen og i bunden



Forslag : D D D, T D S



Det er nemmere at implementere nye
spiller på større hold



2 tripler og 3 doubler- Alle kampe tæller 1
point og har lige stor værdi



Synspunkt: DM er for Eliten og SLT er for
bredden



Bekymring: Det kan gå lidt ud over det
sociale



Hvorfor ikke stadigt 9 og 7 eller 9 i alle
rækker?



6-mandshold er godt for eliten



De mindre klubber har lettere ved at lave
et godt hold.





Det er nemmere at få gode spillere på de
lavere rangerende hold for de klubber der
har hold i flere rækker
Hold der rykker op skal ikke pludseligt
skaffe flere spillere, hvis alle hold har
samme størrelse (Gælder også ved andre
holdstørrelser)



Pointfordelingen- singlerne tæller
forholdsvis meget



Hvorfor ikke 7 i stedet for 6?



Det sociale risikere at gå tabt- og formen
lægger sig for meget op af DGI



SLT består fortrinsvis af breddespillere



Det kan være en udfordring at nogle
spiller bliver ”degraderet” til lavere hold
eller vælger at skifte klub



2 kampe hvor man ikke kan lave
udskiftning (Single)

Kommentarer Info–møde Vest

Hvad er godt eller ikke så godt i antal spillere og afviklingen?


Hvad er godt?



Hvad er ikke så godt?



Ideer



Højere kvalitet i spillet, når der
skal færre på holdet



Med den nye struktur vil der komme
færre ud at spille pga. helbred, da der
kun er en indskifter



Lave et indspil for at regulere
niveauet i spillet



Færre der kommer ud og spille ved at
reducere til 6 spillere fremfor 9





Der skal 33 hold mere for, at økonomi
og antal giver det samme

Åbne op for flere indskiftere, så
det er op til klubben, hvor mange
der kan være i holdtruppen



Andre konstellationer og pointgivning



De spillere, som ryger af holdet, skal
spille på et lavere niveau



Der er spillere, som ikke vil spille, hvis
de skal ned og spille i regionalen



Mange klubskifte ved reduktion af
spillere på holdet



Færre kvinder der spiller DPF



6 mands ligner for meget DGI



Få spillere har for stor betydning på
kampen



Mangler holdfællesskab



Ikke to singler



Svære at rekruttere nye, hvis de møder
divisionsspillere i regionalen

Turneringsstruktur

Ny struktur

3. division vest
2. Division vest

2023

8 hold
1 hold 0p
2 hold ned

Elitedivision

1. division

2. Division 1 øst

8 hold

8 hold

Landsdækkende
2 hold ned

Landsdækkende
2 hold op
3 hold ned

8 hold
1 hold 0p
2 hold ned

8 hold
2 hold op
2 hold ned
I denne division
kan samme klub
have to hold
3. Division 1 øst
8 hold
2 hold op
2 hold ned
I denne division
kan samme klub
fra Bornholm have
to hold

2. Division 2 øst

8 hold
1 hold op
2 hold ned

Serie vest
Serie vest
Seriei en
vest
Max 8 hold
Serie
vest
Max
8 hold i en
pulje
Max
8 hold i en
pulje
Max
8 hold i en
pulje
2 hold op samlet
pulje
2 hold op samlet
2 hold op samlet
2 hold op samlet

3. division 2 øst
8 hold
2 hold op
2 hold ned
denne division
kan samme klub
fra Bornholm have
to hold

Serie øst
Serie øst
Serie
øst
Max 8 nold
i en
Serie
øst
Max
8 nold i en
pulje
Serie
øst
Max
8 nold i en
pulje
Serie
øst
Max
8 nold i en
pulje
4 hold op Max
samlet
Serie
øst
8 nold i en
pulje
4 hold op Max
samlet
8 nold i en
pulje
4 hold op Max
samlet
8 nold i en
pulje
4 hold op samlet
pulje
4 hold op samlet
4 hold op samlet
4 hold op samlet

Kommentarer Info–møde Øst

Hvad er godt eller ikke så godt i den nye turneringsstruktur?


Hvad er godt?



Hvad er ikke så godt?



Ideer/Forslag:



Nedbringer transporttiden



Jyske hold er procentvis overrepræsenteret
i forhold til Sjællandske hold i 2. og 3.
division



De fynske hold kan benyttes som ”buffer”
for at fordele hold i Vest divisionerne og
øst divisionerne.



Man skal vide på forhånd, om man rykker
op eller ned ved en given placering -det bør
fremgå af propositionerne



Lav strukturen pyramideformet



Opfordring- Lav serierne så store som
muligt, så de samme hold ikke skal møde
hinanden indbyrdes hele tiden.



Lav turneringen pyramideformet, så der
bliver to 1. divisioner o.s.v.



Lav op- og nedrykningsspil



Lex Hvirring (når problematikken ikke er
aktuel, skal reglen bortfalde)



Flere hold i de landsdækkende rækker



Flere hold fra samme klub højree oppe



Kan skabe satellit klubber



1. division bliver ”elevator division” da der
vil være meget udskiftning både oppe og
nede

Kommentarer Info–møde Vest

Hvad er godt eller ikke så godt i den nye turneringsstruktur?


Hvad er godt?



Hvad er ikke så godt?



Ideer



Godt at det hedder 3. division i
stedet for dk serie



Det ændres allerede til næste
sæson



Kval i 2. division om hvem der
rykker op



Godt det er opdelt, så man ikke
skal køre så langt



For stor udskiftning i 1. division



Mødes midtvejs i stedet for
hjemmebane, når der er langt



Gøre 1. divisionen større til 12
hold

Antal kampe pr. spilledag

Afvikling: Elitedivision og 1. division, landsdækkende

1. Runde (

3 kampe

2. Runde

3 kampe

3. Runde

3 kampe

4. Runde

2 kampe

5. Runde

3 kampe

5. runde spilles hos de regerende danske mestre for både
Elitedivisionen og 1.division
Alle kampe afvikles på lørdage

Afvikling: 2. division, 3. division og Serierne
1. Runde

2 kampe

2. Runde

2 kampe

3. Runde

2 kampe

4. Runde

2 kampe

5. Runde

2 kampe

6. Runde

2 kampe

7. Runde

2 kampe

Alle kampe afvikles på lørdage
Der er potentielt 13 hjemmebanemuligheder, derfor kan alle hold få mindst en hjemmebane.
7. Runde afvikles om muligt samme sted for alle hold i puljen. Fx 3. division pulje 2.

Kommentarer Info–møde Øst

Hvad er godt eller ikke så godt i antal kampe pr. dag og antal runder?


Hvad er godt?



Hvad er ikke så godt?



Ideer/forslag



Antallet af kampe pr. dag-





Afvikling over hele weekender



Nogle spillere har ikke
lyst/energi til at spille mere end
2 kampe pr. dag.

At man spiller forskelligt (nogle 5 runder
og nogle 7 runder)



Elitedivisionen og 1. division behøver ikke at spille
samme sted i sidste spillerunde.



Afvikles på søndage også



Sidste runde i 2. division skal afvikles efter sidste
runde i elitedivisionen og 1. division.



De lavere rækker skal ikke møde hinanden flere
gange i samme turnering



Spil på tid eller start på 2-2 i de lavere rækker



Bekymring over at skulle hive 7 lørdage
ud af kalenderen



Man kan risikere at færre spillere
kommer ud og spille, hvis man skal spille
7 lørdage.



Dem, der har job om lørdagen skal have
fri mange gange, hvis turneringen
udelukkende afvikles på lørdage.



2 dage færre, at afholde eller deltage i
andre turneringer og stævner.



Det er muligt at spille 2 forskellige steder i samme
weekend. Et sted lørdag og et andet sted søndag.



Det at man spiller forskellige antal
runder giver problemer for nogle klubber
i forhold til indplacering af spillere (låst i
op og nedrykning på klubbens hold)



Man kan se på muligheden for at afvikle kampe på
hverdagsaftener



Husk at være opmærksom på, om der er mulighed
for lys på banerne.



Øvrige bemærkninger:
Turneringsmappen skal gennemarbejdes, så reglerne
fremgår tydelig.



Fjern SLT og kald det Landsturnering

Kommentarer Info–møde Vest

Hvad er godt eller ikke så godt i antal kampe pr. dag og antal runder?


Hvad er godt?



Hvad er ikke så godt?



Ideer



Hellere spille 3 kampe pr. dag.
De spillere der ryger ned, vil
fortsat gerne spille flere kampe



Bedre med samme struktur hele
vejen igennem alle rækker



Så få spilledage som muligt



7 spilledage er en udfordring
fordi det overlapper andre
turneringer / ødelægger
weekender



Hellere spille flere kampe på en
dag, når man har sat dagen af og
rejst for at spille petanque



2 kampe er for lidt. Hvis man
ikke kan holde til flere kampe,
har man en indskifter med



Svære at stille hold, hvis der er
flere dage

Danske mesterskaber

Danske Mesterskaber
Et af kritikpunkterne fra DM har været at mange har oplevet tiden mellem de enkelte runder som
meget lang. Desuden blev kampene sat så hurtigt i gang, at man ikke nåede at komme ud på
banerne, og samtidig ikke nåede at ”prøve” den bane man skulle spille på.
Forslag til nedbringelse af ventetid mellem runderne:
1. Der udleveres ikke kampsedler til de enkelte kamp
2. Hver turnering afvikles på selvstændig PC
3. Der bliver opsat infoskærme, hvor man kan følge kampresultater og de nye runder.

4. Fra offentliggørelse af runderne til spillestart gives en rimelig tid (Fx 5 min.)
5. Det skal indskærpes, at resultaterne af de enkelte kampe STRAKS bliver afleveret til
spilleledelsen. Vinderne af kampene gør dette.

Kommentarer Info–møde Vest

(punktet blev ikke behandlet ved Info-møde Øst)

Hvad er jeres forslag til ændringer af DM?


Forslag



Tiden + 2 runder



Dommernes 1. prioritet skal
være at have fokus på tid



Justere tiden ned, hvis det er 2
runder



Evt. kval til DM



Finalerunde på Bastilledagen i
Tivoli



Forslag fortsat



Forslag

Kommentarer Info–møde Vest

(punktet blev ikke behandlet ved Info-møde Øst)

Eventuelt
 Dansk Veteran Cup – Hvilke tiltag kan vi lave for at flere igen
vil deltage?
•

Lave det som et stævne i stedet for enkelte dage
o

Stævneform – deltage i en stævneweekend for +55

•

Langt at køre en hverdags aften

•

Gerne gøre det mere lokalt

•

Hold det på hverdage, ikke flere weekender

•

2 kampe er for lidt, hvis man skal køre 100 km

•

Det værste er, at man ikke ved noget på forhånd. Det var slemt, da der var 10 hold. 6 hold går.

•

Svært at nå hvis man er på arbejdsmarkedet

•

En klub tilmeldte sig ikke, da de ikke gider køre 150 km

•

Starte det op i regioner, evt. samles til sidst

•

Evt. sænke aldersgrænsen

•

Opsamling: starte med at skulle tilmelde sig som en interesse tilmelding. Se hvem der er med, og hvor langt man skal køre og så lave en
endelig tilmelding.

Tak for i dag og kom godt hjem

