Referat af 5-Kegler Udvalgsmøde den 24. marts 2022 kl. 19.30 – med opfølgnings møde den
1. april.
Deltagere: Johnni Pedersen (JP), Thomas Jæger (TJ) og Ole Møller Fransen (OMF).
Agenda og referat:
1. Status på udvalgsarbejdet:
OMF indledte med at undskylde det lave aktivitetsniveau de seneste måneder. Der
udspandt sig - i særdeles god ånd - dialog om årsager og samarbejde. Tillige drøftedes
arbejdssituationen og udvalgets sammensætning, og konklusionen blev, at vi for
nærværende ikke udvider kredsen af udvalgsmedlemmer.
Vi vil til specifikke opgaver involvere/invitere spillere og andre interesserede til at hjælpe
med bestemte områder – eksempelvis i forbindelse med EM afholdelse og Promotion
aktiviteter. Det aftaltes samtidig, at OMF hører sekretariatet, om ikke rangliste
vedligeholdelse er en opgave der burde ligger der.
Resultatformidling og det kuldsejlede DLX projekt drøftedes kort – der var enighed om, at
vi på dette område har brug for støtte fra Sekretariat omkring design og udvikling af
strømlinede brugervenlige løsninger.
2. Budget.
Budgettet blev kort gennemgået.
Til referat kan nævnes, at der i budgettet er afsat penge til blandt andet International
deltagelse i mesterskaber, Elitesamlinger, Mental Træning – promotion tours til klubber.
3. EM 5-Kegler landshold Tyrol 12-15. maj
Efter kort drøftelse blev følgende spillere udtaget:
Hold 1 – rejse og ophold betalt:
Kasper Kristoffersen (holdkaptajn)
Erling Sjørup
Rene Hendriksen
Henrik Ryholt
Thomas Jæger (5. mand og holdleder).
Hold 2 – Tilskud på 1250 pr. spiller:
Jonas Raagner (Holdkaptajn).
Johnni Pedersen (Holdleder)
Henrik Søndergaard
Rene L. Andersen
Kim Henriksen (reserve / 5. mand)
Det er udvalgets opfattelse, at alle udtagne spillere skal have mulighed for at spille, men
holdets sammensætning til de enkelte kampe besluttes af Holdkaptajner og Holdledere i
samhørighed.
4. DM for 2-Mands hold.
Vi afvikler efter følgende model:
Kvalifikation Søndag den 8. maj
DM finale: Weekenden uge 26.
Der vil blive fri tilmelding til DM kvalifikation i Øst og Vest – men kun op til 8 hold i hver
landsdel. Holdene rangeres efter der fælles ranglistepoint, og der seedes i kvalifikationen i
henhold hertil. De 4 bedste hold fra øst og vest kvalificeres til DM stævnet. Hvis der er flere
end 8 hold i en landsdel tilmeldt er det de højest rangerende der får lov at deltage – er der
plads i den anden landsdel tilbydes deltagelse der.
Afvikling af kvalifikation – spillesteder skal findes:
Antal hold:
Afvikling – indplacering i puljerne efter seedning:

5 hold
6 hold
7 hold
8 hold

Alle mod alle – top 4 videre.
2 puljer af 3 hold – 2 videre fra hver.
3+4 hold i puljerne – 2 videre fra hver.
2 puljer med 4 hold – 2 videre fra hver.

Finalestævnet – spillested skal findes:
2 puljer af 4 hold – 2 videre fra hver pulje
Der spilles til distancen 100 – 2 singler og en double. Hvis de 2 singler vindes af samme
hold spilles ikke double.
Gebyr for deltagelse 300 dkk pr. hold.
5. Ansøgning om tilskud til holdturnering i Roeselare Belgien i 2-5 juni (fra Ikast).
Efter kort drøftelse blev det vedtaget, at vi ikke kan støtte klubhold inden for de nuværende
budgetrammer. (ændring af turneringsstatus til Europa Cup giver anledning til overvejelser
om fremtidig politik).
6. EM individuel 4-.7. august – Værket i Randers
OMF orienterede om EM i Randers – herunder styringsgruppe og samarbejde med
Randers Kommune.
Vi får i udvalget arbejde med afviklingen. Vi skal have styr på dommere og transport. Til
mange andre ”frivillig opgaver” vil Randers Kommune skaffe hjælp via organisation i
Randers og Århus – herunder sprogkyndige guides.
I første omgang aftaltes, at JP bliver koordinator på Dommerne. I hvilket omfang vi skal
skaffe dommere til alle kampe eller der kommer ”prof. Dommere” til de afgørende kampe
skal undersøges
Transport og øvrige opgaver tager vi stilling til senere.
Der arbejdes på sideevents med et Italiensk tvist, ligesom promotion på større
virksomheder i Randers og i Randers BK er på tegnebrættet.
Næste Styringsgruppemøde i Randers afholdes den 7. april.
7. Sponsorer.
Der er i udvalget enighed om, at vi skal arbejde videre med at skaffe sponsorer til Tours
mv. PT er der ingen aftaler.
8. Elitesamlinger træning og mental træning.
Efter kort drøftelse var der enighed om at arrangere 2 elitesamlinger inden EM i Randers.
Vi ønsker at fortsætte samarbejdet med Luca. Det undersøges om han kan komme til DK
slut uge 17 og slut uge 24. Det skal naturligvis koordineres med Ikast at det kan lade sig
gøre også.
Arbejdet med mental træning drøftedes, og der var enighed om at genoptage/fortsætte
arbejdet med dette – da betydningen af mental balance i kampsituationerne er afgørende.
Om samarbejdet med Milena Romana skal fortsætte skal vurderes nærmere. TJ tager en
snak med nogle af de involverede spillere (KK,RH,RLA,ES,HR m.fl), og sagen tages op,
når der er feedback der giver mulighed for at konkludere på området.
9. Nedsættelse Promo ansvarlig og rekruttering af promotions Team.
Efter kort drøftelse var der enighed om, at slå op på FB for at efterlyse spillere der har lyst
til at indgå i ”promo teams” – et i øst og et i vest Danmark. Koordineringen foregår gennem
TJ og JP. Initiativer og aftaler med klubberne skal vi have planlagt nærmere.
10. Tour afvikling feedback fra spillere mv.
Nogle af hoved ankepunkterne der er kommet frem i dialogen med spillerne er:
- Tvungen oprykning – væk med den.

- For mange Elite Tours – mere øst vest opdeling – Grand tours – ryst posen.
- Efter afvikling af alle mod alle i Mesterrækken ved få deltagere – drop semifinaler og
finale.
- Oplæg fra Christian Sønderby – kvalifikation øst vest – point med videre fra Kval tour til
Final Tour. (Flot oplæg Christian – tusind tak for det). JP tager dialog med Christian vedr.
oplægget.
- Fri tilmelding til Elite Tour – de 16 højest rangerende deltager.
- For mange point in Mesterrækken i forhold til Elite Tours.
- Fri tilmelding til elite tour op til nr. 20 på ranglisten – hvis mere end 16 – resten ned i
Mesterrække Tour – under – der spilles med det tilmeldte antal.
- 6 Mesterrække øst og vest – 6 Elite Tours – 4 øst vest tours og 4 Grand Tours
Efter nogen drøftelse var der enighed om at arbejde videre med følgende ”ide-katalog”.
- Vi bevarer Mesterrække og Elite Tour opdelingen.
- Fri tilmelding til Elite Tour - 16 øverste tildeles plads.
- Tvungen oprykning fjernes – nummer 17 og nedad på ranglisten spørges om de vil
rykkes op – hvis der ikke findes afløsere afvikles Elite Tour med det antal der er tilbage.
Mesterrække Tours afvikles alligevel.
- Pointtildelingen i Mesterrækken så der skal 3 tællende første og andenpladser til for at
komme i nærheden af top 16.
- Krav til hvor point er optjent (Mesterrække/Elite) når udtagelser til internationale opgaver
skal foretages.
11. EVT.
DM – Individuel bliver uge 25 i Aalborg. Det tjekkes hos Jan Mortensen, at indbyrdes kamp
ved puljeindplacering går forud for Scoringskoefficient (er bekræftet). Hvis der er afbud til
kvalifikationen fra 13-20 spilles kvalifikation med færre spillere. Hvis spiller der får tildelt
hjemmebane ikke har ledige borde går hjemmebanen til 2. seedede i puljen og så
fremdeles.
I forbindelse med Tour afvikling skal arbejdes videre med forbedret resultatformidling,
herunder skabeloner med krav og vejledning til arrangerende klubber. DDBU har fået
Instagram profil – det skal undersøges hvad tankerne er bag og hvordan det er tænkt
anvendt. (de aldrende udvalgsmedlemmer er lidt på den her).
DLX resultat formidlingsprojektet er ikke færdiggjort – OMF tager sagen op med
sekretariatet, i håb om at komme videre med denne eller andre løsninger.
Det er indskærpet fra Unionen at vi får referater lagt op på hjemmesiden, det sørger vi for
fremadrettet.
Næste møde – ugentlige minibriefings i en periode for at sikre de mange aktiviteter i den
kommende periode.
Hammel den 2. april 2022
OMF

