
Referat formands- og holdledermøde den 17. Juni 2016 Haderslev 

 

Deltagere:  

• Tønder, Haderslev, Rødding, Gram, Toftlund, Padborg, Guderup, Kolding, Gråsten. 

• I alt 16 personer. 

 

Ad 1: Formand Torben Ries bød velkommen. 

 

Ad 2: DM enkeltmand i Fjelstrup 2016 

 

• Hvordan var oplevelsen, generelt god. 

 

• Var det ”ok” med 3*30 spil: ja tilkendegivelse var gennemgående 

Fremover blev der vedtaget følgende: 

Der er lodtrækning til 1. runde.    

       2. runde er der seedning. 

3. runde er der seedning. 

 

• Problematikken angående for mange beter. 

Fremadrettet koster det pr. beter kr.5,00 

 

Ad 3: Divisionsskat 

• Starttidspunktet er som udgangspunkt klokken 13.00 

 

• En divisionskamp kan maksimalt udsættes i 6 uger, dog skal alle spillerunder være afsluttet 

senest på spilledagen for 8. runde. 

 

• Flytning og udsættelse af divisionskampe: En divisionskamp kan altid spilles før det 

fastsatte tidspunkt, flytning meddeles turneringslederen. 

 

• Turneringslederen informeres om flytningen, såfremt klubberne ikke kan opnå enighed om 

hvornår kampen skal finde sted, meddeles dette turneringslederen, som fastsætter inden for 6 

ugers rammen. 

 

• Såfremt en kamp ikke er spillet ved udgangen af 6 ugers rammen, tildeles de berørte klubber 

0 point. 

 

• Klubskifte: En spiller kan skifte klub en gang om året. Klubskifte meddeles 

turneringslederen. 

 

• Holdskifte: Der kan frit rykkes op og ned til og med 5. spillerunde. Efter 5. Spillerunde kan 

spillere kun rykke op på højere rangerende hold. 

 

• Klage over forkert anvendt spiller skal foreligge skriftlig hos turneringslederen inden næste 

spillerunde, ellers vil klageretten være tabt. 

 



• Såfremt der benyttes en ulovlig spiller i de 3 sidste runder vil spilleren kun blive noteret for 

50% af sin opnåede score, pointdeling til holdet vil blive reduceret, såfremt den nye score 

herved berettiger dette. 

 

Ad 4: Dommerkursus vil blive startet ca. 6 mdr. fra d.d.  

 

Ad 5: Bordet rundt. 
• Kolding nævnte at ved for mange hold tilmeldt divisionsskaten skal i venteposition. 

• Toftlund nævnte noget omkring medlemstallet i klubben, evt. Invitere TV-Syd på besøg for 

at lave et indslag. 

• Rødding havde 30-40 personer igennem teorien om skat spillets firnurligheder. Af dem var 

der ca. 20 som fortsætter. 

• Haderslev er den ældste klub anno 1936, har haft 20 nye igennem af dem ca. 4 som 

forsætter. 

• Gråsten er den yngste klub anno 2011, indtil nu haft 2 hold igennem a 16 personer, af dem 

er der ca. 11 som er forsat. 

 

Ad 6: Hjemmeside nuværende skal ændres til noget nyt. 

• Ny hjemmeside fra nu: skal virke om et ½ år. Undersøger i øjeblikket priser på ny 

hjemmeside plus diverse oplæringer. Der åbnes for muligheder at der skal være 4-5 personer 

som har adgang. 

 

Ad 7: Evt.: 

• Dansk Skat Union har købt 10000 kort til salg, som kan købes for kr.4,00 pr. spil. 

 

 

Referent: 

2016-07-10 

Ejnar Marquart, Gråsten Skatklub 

 

 

 

 


