
TURNERINGSUDVALGETS BERETNING. 

 

På turneringsudvalgets skal jeg herved aflægge beretning for 2016/17 

 

Målt ud fra antallet af turneringerne og arten af samme, har aktiviteten i 2016/2017 stort set været 

den samme, som året forinden, men igen med et vigende antal deltagere. 

 

For ikke så mange år tilbage, var der i de fleste turneringer deltagere fra alle de lidt større klubber i 

distriktet, men dette har ændret sig og året 2016/17 understreger desværre dette. 

 

Deltagelsen i parturneringerne er igen lavere end i mange år og i Mixed Par var det så galt, at der 

kun kunne spilles i kvalifikationsrækken. De få der havde meldt sig til side-turneringen, måtte finde 

sig i at spille i kvalifikationsrækken. Turneringen blev afviklet, men man kan ikke se bort fra, at der 

er nogle, som føler sig overmatchet og det vil vi så desværre nok se afspejlet i antallet af 

tilmeldinger næste år. 

 

I Åben Par, var det dog bedre, idet der her var 14 par i kvalifikationsrækken og 10 par i 

sideturneringen.   I  DamePar spillede man kun i én række. 

 

I Distriktshold var der i år 1 hold færre end sidste år.  Ganske vist slap vi  så for at spille med et 

oversidderhold, men samlet set gør det turneringen meget lidt attraktiv.  Vi må fortsat håbe, at flere 

får øjnene op for turneringen og der er da allerede kommet et par meldinger fra en klub om, at de vil 

stille hold i næste sæson. 

 

Klubhold var tidligere en yderst attraktiv turnering, hvor man i løbet af foråret afviklede et antal 

holdkampe under private former, men tilslutningen har de seneste år været så ringe, at der ikke har 

været indledende kampe, således at turneringen er blevet afviklet over én spilledag og det er synd. 

Jeg håber meget, at vi kan komme tilbage til de gode gamle dage hvor man spiller indledende 

runder  under private former. 

 

Vinderne og hvem der er kvalificeret til at deltage i DM-finalerne kan ses på distriktets hjemmeside. 

 

Turneringerne er blevet afviklet  hhv.  i Nykøbing F og  i Næstved. 

Begge steder er turneringerne afviklet uden komplikationer og vi siger tak til arrangørerne. 

   

På sidste års generalforsamling opfordrede vi alle til at gå tilbage i klubberne og agitere for alle 

distriktets turneringer og samme opfordring skal igen lyde.  Hvis den udvikling, som vi har været 

vidne til de senest år, fortsætter, så vil der om føje år ikke være nogen distriktsturneringer tilbage og 

det er vel ikke noget vi ønsker os. 

 

Til slut – tillykke til alle der har kvalificeret sig til DM-finalerne samt tak til alle der har deltaget..   

 

 

På turneringsudvalgets vegne 

Jørgen Holm 

 


