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REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR ONLINE TURNERINGSUDVALGSMØDE (51) 

MARTS 2020 _- ”CORONA—VIRUS” 

 

 

 

Deltagere: 

Jan Mortensen – TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) 

Sv. Aage Hansen (SVH) tu-udvalg 

Peter Lund (PL) – tu-udvalg 

Tage Lauridsen (TL) – eliteudv. 

Kent Erichsen (KE) – eliteudv. 

Hanne Rasmussen (HR) 

 

  

 
 
Plan A 
Sidste runde af holdturneringerne suspenderes på nær de kampe i serierne der har indflydelse på 1 
pladsen og alle kampe der har indflydelse på op og nedrykning i divisionerne. Kampene spilles i uge 18 og 
19 alt efter om man spiller i lige eller ulige uge. 
RF spilles i uge 20 alle landsfinaler droppes. 
RF kegler elite spilles i uge 19 
DM kegler herrer og damer indiv. spilles i uge 20 
DM 5 kegle flyttes til uge 19 (hvis det ikke kan afvikles som planlagt) 
DM 5-kegle 2-mands afvikles som planlagt 
DM 1-bande afvikles som planlagt 
Op-Nedrykningsspil i kegler i uge 21 
Op-Nedrykningsspil i 3-bande i uge 21 
De forskellige cupper må vi lige kigge på 
Bonus: Aflyses 
OB-cup - semi spilles i uge 18 – RF spilles uge 20 
Seniorcup – semi spilles uge 19 - RF spilles uge 21 
Ungdom- og ladiescup – RF spilles i uge 19 – LF uge 21 
Ungdomshold RF og LF – aflyses 
Søgaard-cup kegler – 4. runde uge 19, 5. runde uge 22 Finale uge 23 
Søgaard-cup 3-bande – 2. runde den uge 19, 3. runde uge 22 og finalen uge 23 
Søgaard-cup - alle opnåede finale resultater vil blive registreret i spillerbogen for 2020-2021 
3-bande elite tour – 2. afd. uge 20, 3. afd. uge 34, 4. afd. uge 48 
ABC-tour afvikles i uge 20 
Slutspil kegler spilles i uge 21 
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Plan B 
Hvis der ikke kan spilles op og nedrykningskampene i uge 21 spilles de i uge 23. 
Alle andre kampe suspenderes og RF droppes. 
DM 1-bande spilles i uge 21 
ABC-tour droppes, - præmiepenge overføres til næste sæson 
Alle cupper aflyses, og optjente præmiepenge i OB og seniorcup overføres til næste sæson. 
Tenax og Søgaard – tages op senere 
 
 
Plan C 
Hvis man ikke kan spille i maj måned heller, fastlåses stillingen som den er nu. 
Nedrykningsspillet i Elitediv. kegler og 3-bande spilles i uge 25 (score og indgange bliver ikke registreret i 
spillebogen) - Hvis kampene i uge 25 ikke gennemføres rykker nr. 11 og 12 i kegler og nr. 7 og 8 ud i 
3-bande  
DM 5 kegle spilles i uge 36 
DM 5-kegle 2-mands hold aflyses 
DM slutspil kegler spilles uge 37 
DM kegler spilles uge 38 
DM 1-bande aflyses 
DM Juniorer spilles uge 35 
Elitediv. kegler - runden i uge 37 rykkes til uge 49 
Begrundelsen for at DM 1-bande og DM 5-kegle hold aflyses er at det er en tilmeldings turnering, de 
øvrige DMér er kvalifikations turneringer. 
At vi benytter disse uger, gør at den nye sæson er gået igang, så ingen kan undskylde sig med at være på 
ferie.  
 
D.v.s. – at alle opnåede resultater vil blive registreret i spillerbogen for 2020-2021. 

 

 

 

 

 

Hanne Rasmussen 

referent 


