Hvad arbejder TU med for tiden ………………………..?

torsdag d. 7.7.2011

TU har brugt en del tid på forberedelserne til DM 2011, det er meget glædeligt at vi i alle arter i år har flere
hold tilmeldt end sidste år.
Single 2010
Mix-double 2010
Triple 2010
Double 2010

83 spillere
74 hold
53 hold
88 hold

Single 201
Mix-double 2011
Triple 2011
Double 2011

97 spillere
80 hold
68 hold
103 hold

Tu har været meget tilfreds med DM 2011, vi har haft en godt samarbejde med Vestfyn petanque klub og
det har betydet en del mere ro til finesser.
Det viste sig at være en god investering at forære en jubilæumskugle til guldvinderne.
De pins vi havde købt var flotte, desværre med en tekst som er svær at læse uden lup, men det kan lade sig
gøre.
TU har fået meget ros for arrangementet fra både spillere og bestyrelsen og det vil vi sige mange tak for.

I SLT har vi desværre igen måtte diskvalificere et hold, det er rigtig ærgerligt at det er nødvendigt.
Desværre har der også været utilfredshed med hvordan nogle hold opfører sig på banerne, det er rigtig
vigtigt at alle ved at SLT er DPF’s flagskib, det er et DIF mesterskab og det er rigtig vigtig at vi lige netop i
sådan en turnering fremgår som gode eksempler for andre og hinanden og følger de nedskrevne regler,
også de danske tillægsregler.

Da 2. runde i SLT var overstået skulle alle kampkort gennemgås og hver enkelt kamp skrives ind i et
regneark som sammentæller de spillede kugler, det gøres for at være forberedt hvis der skulle være lighed i
resultaterne efter sidste runde mellem nogle hold. Det er meget vigtigt at alle kampkort bliver sendt ind
når jeg skal registrere hver spillede kamp.

I øjeblikket arbejder vi også på at få skrevet propositioner til den nye vinter turnering VECK som starter op i
år. Der skal sendes information ud til alle klubberne og vi håber på at hvis man er i tvivl om noget om denne
VECK så kontakter I TU.
Vi glæder os meget og håber på stor opbakning da det er nyt, så skal det have en chance.
TU vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god sommer.
Venlig hilsen
På TU´s vegne
Chalot Tannie Thomsen

