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Idrættens Hus, 18. oktober 2016 
 

 

TURNERINGSUDVALGSMØDE 

13. september 2016 kl. 18.00 
SVBK kontor (Idrættens Hus) 
 
 
Deltagere: Ernst Knudsen, Henrik Pape, Mads Haastrup, Mie Holck og Christina Cassone (referent) 
Afbud:   
 
 

1 Protokol 

 Bestyrelsesmøde 9/9: orientering fra mødet. Referat er ikke kommet ud endnu. 

2 Orientering 

 Ny hjemmeside er under udarbejdelse. 
Der har været rigtig travlt og mange telefoniske henvendelser – flere end der plejer. Det skyldes nok 
både at CC har overtaget ungdomsdelen i SVBK men også ny klubber og nye folk/ledere i klubberne. 
 

3 Turnering 2016/17 

 - Status på planlægningen 
Det har været en hård planlægning i år. 
Har lavet DS1 og HDS rækkerne om pga. en misforståelse af haltider. 
Kun HS2 blev planlagt som 3-kantstævner. DS2 gav det ikke mening ift antal hold og 
programskema. 
 

- Status på hold 
Vi har fået mange nye hold (igen) i år: 5 damehold, 5 herrehold og 2 mixhold. 
Trækninger: Gentofte (HDS). 
29 herrehold, 29 damehold og 15 mixhold. 
Udfordringer ift. de hold der består af udelukkende eller næsten udelukkende af 
ungdomshold. 
 

- Dommere i HS2 
Henvendelse fra en klub med HS2 hold. Nyt hold uden uddannede dommere på holdet: hvad 
gør man? TU har besluttet at ændre fra oversiddende hold dømmer til: 
 
Ifm afvikling af 3-kantstævner i HS2 har TU besluttet at overdrage dommerpåsætning til 
arrangørklubben, dvs.dem der har hjemmebane. Det betyder at de skal stille med dommere 
og sekretær. Skulle der mod forventning opstår problemer med uddannede dommere bedes 
I henvende jer til kredssekretæren. 
 

- Transseksuelle i DDS 
Der er kommet en henvendelse. Hvad er reglerne ift. transeksuelle? 
Christina undersøger med DIF og forbundet. 
 

4 Kredspokalen 2016/17 

 - Indbydelser og reglement er sendt afsted 8/8, frist 19/8 
 

- 1. runde: 8/10 i Rødovrehallen 
14 damehold, 12 herrehold og 12 mixhold. 
 

- KP-finale: lørdag 6. maj 
o Mangler hal. Kedelhallen og Idrætshuset ikke mulige.  
o Alternativer: Friheden, Taastrup, Bavnehøjhallen, Valbyhallen. 



REFERAT 

 
Christina undersøger mulighederne. 

 

5 Budget 

  

 Kontingenter skal justeres 

 I bestyrelsen blev der vedtaget at have en udgiftskonto på licenser 

 Ligger under budget i bøder. Skal justeres. 

 Kampskemaerne skal justeres til 0,- nu hvor klubberne selv skal printe dem ud. De 3000,- 
dér kan fordeles på præmier (11.000,-) og kredspokaler (11.000,-) 
 

6 Næste møde 

 15. november 
 

7 Evt. 

  
 

 
 
Venlig hilsen, 
Christina Cassone 
Kredssekretær 


