Møde om:
Deltagere:
Undskyldt:
Dato:
Sted:
Tid:

REFERAT
Turneringsform, Turnering med norske hold, Regnskab
Pernille (Åbyhøj), Peter (Stevnsgade), Theis (BK Amager), Thea
(Falcon), Ole John (SISU), René (Lemvig), Claus (Virum), Katrine
(Hørsholm) og Anders (forretningsfører)
Tirsdag d. 3. juni 2014
Telefonmøde
18:00 - 19:00

Referat fra sidste møde (29. april 2014)
•

Referatet blev godkendt

Turneringsform 2014/15
•

Med udgangspunkt i Theis' turneringsforslag blev følgende besluttet:
o

Turneringsformen skal være en dobbeltturnering + mellemspil i 2 grupper, 2 kvartfinaler (nr.
3 og 4 i grp. 1 mod henholdsvis nr. 2 og 1 i grp.2), semifinaler, finaler som i den forgangne
sæson.

o

Grundspillet skal have 2 midtuge-ikke-over-bæltet runder.

o

Der tages point med fra grundspil til mellemspil alt efter placering. Nr. 1 i grundspillet får 2
point, nr. 2 får 1 point, nr. 3 og 4 får 0 point med over i mellemspil grp. 1 og tilsvarende for
mellemspil grp. 2 for nr. 5, 6, 7 og 8 i grundspillet.

o

Mellemspillet vil blive skævt m.h.t. rækkefølge af hjemme/ude kampe. De bedst placerede
hold prioriteres i.h.t. mit tidligere skriv angående turneringsform.

o

Kvartfinalerne spilles bedst af 3.

o

Semifinalerne og finalerne spilles bedst af 5.

o

Det skal tilstræbes at der ved bedst af 5 serierne springes en midtuge termin over, så alle
hjemme-/udekampene i serien ikke bliver midtuge kampe.

o

Nr. 3 og 4 i mellemspil grp. 2 spiller placeringskamp om 7-8. pladsen bedst af 3 kampe
parallelt med kvartfinalerne.

o

Kampene mod de to norske byhold kan lægges til og med mellemspillet.

o

Turneringen skal være afviklet senest den 30-04-2015.
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Samarbejde med Norge
•

Der laves en seperat turnering med de 2 norske hold samt de 8 hold fra DL. Der spilles 1 gang mod
hvert af de andre hold – dog kommer de 8 hold fra DL kun til at spille 2 kampe i forbindelse med
denne turnering (kampene mod de 2 norske hold), da man ellers benytter resultaterne fra DLholdenes første indbyrdes opgør i DL.

•

Kampene mod de norske hold er placeret i følgende weekender: 25-26 oktober, 29-30 november, 31
januar - 1 februar samt 28 februar - 1 marts. Kampene placeres således at begge norske hold
kommer til København i 3 af weekender og til Jylland i 1 af weekenderne.

•

I forbindelse med de norske holds sidste kampe i København (28 februar - 1 marts) bør der
arrangeres en lille event med overrækkelse af medaljer og pokal til turneringens vinderhold.

Regnskab 2013/14 og budget 2014/15
•

Regnskabet blev gennemgået. Anders påpegede at der i regnskabet manglede udgifterne fra
Lemvigs kørsel i forbindelse med All Star kampen. Overskuddet bliver derfor 1300 kr. mindre.

•

Anders laver udkast til budget for 2014/15. Lemvig fremsender kørselsberegning.

Dommeraftale
•

Anders og Per Schønwandt er i gang med at kigge på dommeraftale. Når der er udarbejet et færdigt
forslag sendes rundt til godkendelse hos klubberne.

•

Fra sæsonen 2014/15 benyttes 3PO (3 dommere) til samtlige kampe i DL.

Eventuelt
•

Anders informerede om at Hrannar Holm (Sportschef og Damelandsholdstræner) ønsker at deltage
på DL-møderne fra den kommende sæson. Dette bakkede alle op omkring.

•

Anders laver forslag til mødekalender for 2014/15. Der var enighed om at møderne fortsat skal
placeres på tirsdage.
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