Referat af bestyrelsesmøde den 24. januar 2007
Deltagere: Svend Pedersen, Morten Olsen, Marianne Nielsen og Jens Madsen
Afbud: Henning Christensen
Referat: Palle Christensen

1. Diskussion af ny turneringsstruktur for danmarksserierne
a. Punktet blev diskuteret som et oplæg til mødet i Aarhus. Svend, Jens og Palle
deltager.
2. Plakatprojekt
a. Nøgleord til et plakatprojekt som kursister ved VUC Aalborg vil arbejde med i faget
design blev diskuteret.
3. Flytning af kampe
a. Det store antal kampflytninger er blevet et problem. Derfor er der behov for en
opstramning samt en præcisering af flyttereglerne. Nedenfor er anført de regler som
skal gælde i sæsonen 2007/2008.

Regler for flytning af kampe
•

•

•

Kampe kan flyttes, hvis man retter henvendelse til modstanderholdet og NVBKs kontor
senest 14 dage før det fastsatte spilletidspunkt.
o Hvis et nyt spilletidspunkt er aftalt senest 14 dage før det oprindelig tidspunkt, koster
det 0 kr pr stævne at flytte kampen/kampene.
o Ellers koster det 100 kr pr stævne.
o Modstanderholdet kan ved rettidig henvendelse ikke nægte at flytte kampen
o Alle mails/henvendelser, som vedrører flytning af kampe, skal tilgå NVBKs kontor i
kopi.
o Modstanderholdene har pligt til at svare på henvendelser om flytning af kampe,
senest en uge efter at de har modtaget henvendelsen.
Kampe kan flyttes, hvis man retter henvendelse til modstanderholdet og NVBKs kontor
senere end 14 dage før det fastsatte spilletidspunkt, hvis modstanderholdet indvilger i
flytningen.
o Det koster 200 kr pr stævne
o Modstanderholdet er i sin gode ret til at nægte at flytte kampen
For flyttede kampe gælder følgende generelle regler:
o Det hold, som ikke har anmodet om flytningen, kan selv vælge, om det ønsker
hjemme- eller udebane i kampen.
o Hvert hold skaffer en dommer til kampen, medmindre andet aftales.
o Hjemmeholdet skaffer en sekretær.
o Det hold, som har anmodet om flytningen, har ansvaret for at fremskaffe
dommerpenge og kampskema, hvis flytningen ikke er sket rettidigt.
o Det hold, som har anmodet om flytningen, har ansvaret for indsendelse af
kampskema og holdsedler samt indberetning af kampresultatet.
o Resultatet af flyttede kampe skal indberettes straks efter kampens afslutning via
NVBKs hjemmeside eller telefonisk.
o Tidspunktet for fremsættelse af anmodningen om flytning, er det tidspunkt hvor
kredsens kontor informeres.
o Kampe, som ligger i sidste runde, kan kun flyttes forudsat at et nyt spilletidspunkt er
aftalt inden det oprindelige spilletidspunkt.

o Flytning af kampe fritager ikke for eventuelle dommerpligter ved det stævne, som
flytningen berører. Man kan dog eventuelt aftale med stævnearrangøren, at disse
pligter overtages af andre.
o Tid og sted skal være aftalt senest 4 uger efter det oprindelige spilletidspunkt.
o Hvis de implicerede hold ikke kan blive enige om placering af den flyttede kamp, så
fastsætter turneringsledelsen tid og sted for kampens afvikling.
o Kampenes rækkefølge på den enkelte stævnedag kan kun ændres efter aftale mellem
de berørte hold uanset tidspunktet for anmodningen herom.
o Generelt skal alle kampe være afviklet inden udgangen af marts måned.
Bemærk: Generelt bør flytninger undgås, idet de dels skaber mange praktiske problemer, dels
betyder tab af goodwill for NVBK.

