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Hovedbestyrelsen 

Bilag til punkt 7 på HB-mødet den 2. december 2007 
 
 
 
 
To forslag til reglementsændring: 
 
1. forslag - § 3, stk. 1 
Nogle klubber havde sidste år flere hold med i de indledende runder og kun nogle af holdene 
kvalificerede sig til finaledagen. Af forskellige årsager ville man gerne bruge spillere fra de 
forskellige indledende hold til holdene i finalen. Hensigten med den stramme formulering ”En 
spiller må kun repræsentere ét hold i PT” mener jeg har været, at spillere kun må spille for 
én klub i turneringen. 
 
Forslag til ny formulering af ovenstående: 
En spiller må kun repræsentere én klub i PT. En spiller må kun repræsentere et hold 
i den indledende turneringen i hovedkredsen ligesom spilleren kun må 
repræsentere et hold i finalen.     
 
 
2. forslag - § 7, stk. 5 
Afgørelsen med omkampe om andre placeringer end 1. pladsen i Pokalfinalen er hverken spillerne 
eller organisationen for turneringen interesseret i. Derfor ønskes første linje med ”Slutstillingen 
i grupperne afgøres efter:” 
 
Ændret til: 
Finalekvalificerende slutplaceringer i den indledede turneringen samt afgørelse om 
1. pladsen i finalen afgøres efter: 
  
 
 
Ud over disse forslag har jeg et par forslag / ønsker for den kommende finale: 

• Indtil nu har præmierne været medaljer til alle, vinpræmier til Elite- og Bredderækkerne 
samt kontakter til juniorer. Ved den kommende turnering uddeles der kun medaljer til 
juniorerne. 
 

• I POKALTURNERINGEN spilles om vandrepokaler i Elite- og Juniorrækken. Jeg fandt 
det nærmest pinligt at der ikke var en pokal til Bredderækken. Indenfor en beløbsramme på 
1.000 til 2.000 kroner kan etableres en fornuftig pokal med inskription til den kommende 
turnering – det går de sparede medajler til denne gang! 

 
• Mange hovedkredse havde fulgt Forretningsudvalgets ønske om at støtte samarbejdet med 

Nyborg Strand ved at lade præmierne i den indledende turnering være hotellets buffet 
(pris: kr. 191 i 2007). Jeg vil herved opfordre til at alle hovedkredse følger opfordringen. 
Nogle hovedkredse giver til alle spillere, andre til de vindende hold og nogle til Elite- og 
Bredderækken.     

 
venlig hilsen 

 

 

  Side 1 af 1 


