Delegeretmøde i Herning den 28.10.1962
Formanden, Axel Jensen bød velkommen og man gik over til valg af dirigent, som blev Th Zimling, der opl æste protokollen, som godkendtes.
Formanden aflagde beretning. Han omtalte landskampene i Odense og København, som var forløbet godt,
dog kunne man jo godt have ønsket en lidt bedre dansk placering og oplyste, at der skulle holdes Europamesterskaber i Tyskland og Holland i 1963. Derefter berettede han om Danmarksmesterskaberne, som var
blevet afholdt i Sorø med følgende resultat:
Damer: Kate Petersen, Kastrup
Herrer: Ib Olsen, Gladsaxe
Juniorer: Kaj Olsen, Gladsaxe
Niels Petersen, Herning fandt, at de baner, man havde valgt at spille Danmarksmesterskaber på, var i meget
dårlig stand, hvortil formanden svarede, at det var meget svært at finde egnede baner på Sjælland. Johs.
Andersen udtalte, at det havde været en god tur til Sorø. Bent Petersen, Herning omtalte, at det var for
dyrt at spille i cupturneringerne, hvis ikke der kunne spilles mere end én kamp samme dag. Johs. Andersen
sagde, at Grenå snart var hjemmebane for Herning, da alle deres kampe i DM-turneringen blev spillet der.
Med hensyn til landskampe og Europamesterskaber mente Johs. Andersen, at det var for stor en økonomisk belastning for DMU. Han mente, det var bedre at udvide det hjemlige samarbejde. Dette blev støttet
at Niels Petersen, Herning, og man tog dette til efterretning.
Derefter gik man over til regnskabet, som ikke var revideret af de valgte revisorer, hvorfor man havde måttet tage en lokal revisor til dette arbejde. Regnskabet blev godkendt.
Næste punkt var indkomne forslag. Der var indkommet følgende forslag. De blev alle vedtaget.
1. Klubben i den by, hvor delegeretmødet afholdes, stiller med revisorer til DMU. Revisore rnes navne sendes til formanden senest 1 måned før delegeretmødet.
2. Regnskabsåret er fra den 01.10. til næste års 30.09.
3. Ud over det normale antal delegerede fra klubberne, måsamtlige klubbers medlemmer
gerne overvære mødet, men uden stemmeret.
Endvidere enedes man om, at vedtage de Internationale spilleregler, som er som følger:
Spilleregler for DMU´s medlemmer.
1.

Den benyttede kugle må være af et hvilket som helst materiale, når den har et mindste mål på
35 millimeter. Kugler under dette mål, skal kasseres.

2.

De benyttede kugler og køller må gerne være private.

3.

Den arrangerende klubs spillere skal altid gå først.

4.

Den arrangerende klub skal, så vidt det lader sig gøre, sørge for skrivere.

5.

Inden turneringerne begynder besigtiger de lokale unionsbestyrelser, at de deltagende klu bbers baner er i orden, ønsker bestyrelsen forandringer foretaget, bør disse laves.
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6.

Under kampen må kun spillere, skrivere samt officials, som er i funktion være på banerne, såfremt det på nogen måde er muligt.

7.

Højrøstet tale og sang er ikke tilladt, ligesom det er forbudt spillerne, at komme med komme ntarer til spillet til modstanderen, Overtrædes dette, skal skriveren omgåe nde indberette det til
spilleledelsen, som omgående sender det videre til lokalunionen. Modtager en spiller 3 advarsler i løbet af sæsonen, må han ikke spille unionskampe i én måned.

8.

Hver klub skal på et synligt sted have opslået reglerne.

9.

Kampene skal afvikles den fastsatte dag, kun i meget specielle tilfælde kan kampdatoen ændres og kun med godkendelse fra DMU.

10.

En spiller må kun repræsentere een klub i en sæson. Der kan dog dispenseres af Unionen ved
flytning.

11.

Der gives ikke + eller - ved turneringer, alle slag tæller.

12.

Ingen klub der er tilsluttet DMU må spille med klubber, som ikke er medlem af DMU, uden at
der foreligger tilladelse fra DMU. Overtrædelse af dette medfører karantæne i en måned, og
alle de kampe klubben skulle have spillet i dette tidsrum, noteres som tabte, i alle tilfælde
mindst de 2 første kampe, der skulle have været spillet efter overtrædelsen, uanset hvor læ nge, der så end var dertil. Senest 3 dage efter overtrædelsen, skal det indberettes til DMU, som
så afgør, om der foreligger formildende omstændigheder.

13.

Når bolden ikke hullet ved første slag, skal den slås videre fra hvor den stopper, Bolden må
rykkes 20 cm. vinkelret fra bande og forhindring med hånden, da det gælder for et slag + 1
strafpoint hvis det sker med køllen. Hvor det er nødvendigt kan det tillades, at bolden rykkes
indtil 50 cm. fra forhindringen i spilleretningen.

14.

Et slag er udført, når bolden har bevæget sig væk fra stedet hvor den lå.

15.

Er en bane kun til at spille i hul fra måtten, skal alle slagene ske fra måtten.

16.

Bliver bolden liggende i en forhindring, lægges den ud på banen i den retning, hvorfra den er
kommet.

17.

Er bolden ikke i hul på 7. slag, noteres 8 slag.

18.

Et strafslag tilføjes når boldes før den første forhindring forlader banen eller ikke passerer forhindringen på den foreskrevne måde, og den skal spilles fra måtten. Ligeledes tilføjes et strafslag når bolden efter første forhindring forlader banen eller ikke går igennem der efterfølgende forhindringer, på den foreskrevne måde, da lægges den ind, hvor den er sprunget over
bande eller forhindring.

19.

Banerne skal spilles i rækkefølge.

20.

Hver bane bør efterses for småsten eller lign. før der slås.

21.

Hver bane skal slås færdig med den bold, hvormed den er påbegyndt. Kun ved defekt må bolden udskiftes, og den skal afleveres til turneringsledelsen.
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22.

Ved afbrydelse i spillet, hvor spilleren ikke er skyld deri, skal bolden spilles fra sit sidste hvil epunkt, og der det ikke til at finde, spilles fra måtten forfra med tillæg af 1 slag. Ved forsætlig
afbrydelse af spillet (spilleren selv) noteres spilleren for 8 slag, og gives en advarsel. Ved ge ntagelsestilfælde udelukkes spilleren fra turneringen.

Tilføjelse til punkt 19:
Banerne må kun betrædes, hvis pladsreglementet tillader dette.
23.

Danmarksmesterskab for hold spilles som cupturnering på for de to modstandere neutral bane. Hvert hold består af 4 spillere på såvel junior- som på seniorhold. Juniorer der anvendes på
seniorhold, må ikke spille på juniorhold i samme turneringsperiode.

24.

Indtræffer tilfælde, der ikke er forudset i disse regler, må bestyrelsen handle efter bedste skøn.

Vedtaget på DMU’s delegeretmøde den 28.10. 1962 i Herning.
Næste punkt var valg. På valg var formanden og sekretæren som begge blev genvalgt. Nyvalgt blev protokolfører Kaj Nielsen, Svendborg, som Suppleant valgtes Niels Petersen, Herning, Børge Stenberg, Randers
og K.E. Majborg, Svendborg.
Under eventuelt fremkom intet nyt. Dirigenten takkede for god ro og orden og dermed var mødet sluttet.
Th. Zimling
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