
Forslag til REOS generalforsamling 2021 

 

 

Forslag 1: 

Bestyrelsen forslår, at pkt. 5 i turneringsreglerne udgår. 

 

 

Forslag 2: 

Bestyrelsen foreslår, at teksten i turneringsreglernes pkt. 16 ændres til: 

Protester skal indsendes skriftligt til turneringslederen senest 8 dage efter kampdagen. Alle protester skal 

ledsages af et gebyr på kr. 500,00. Protesten bliver først behandlet efter indbetaling af gebyr. Gebyret 

indbetales på REOS-bankkonto: 3409-3409615570 (Danske Bank). Husk at oplyse: ’Protest’, klub, navn 

samt konto- og reg.nr, som gebyret ønskes tilbagebetalt til. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis afgørelsen 

falder ud til protest-anmelders fordel. 

 

 

Forslag 3: 

Afvikling af 70+ turnering i 2022 
 

Forslaget går på, at REOS udbyder fra 2022 en turneringsrække for spillere, der er 70 år eller derover, dog 

med særlige overgangsregler i 2022.  

En sondering blandt de nuværende hold i grand old master-rækken viser, at der er basis for at få etableret 

en turnering for 70+ hold, 5 mands. Det første år vil der måske kun blive tilmeldt 4 hold (klubhold + mix-

klubhold), men jeg synes, det er vigtigt at komme i gang med 70+ rækken. Rækken vil så de følgende år 

automatisk få flere hold i takt med, at stadig flere aktive spillere i REOS-klubberne runder de 70.  

Etablering af en REOS-række for 70+ har også symbolsk betydning udadtil, da vi i 2022 vil få øget offentlig 

opmærksomhed omkring 70+ fodbold, bl.a. i forbindelse med det uofficielle verdensmesterskab for 70+ 

hold, 11 mands, i Roskilde.  

REOS’ nuværende turneringsregler tager allerede i dag højde for etablering af en række for 70+ spillere – 

Super Grand Old Master-rækken. Men for at sikre at vi i 2022 får de nødvendige tilmeldinger til at få gang i 

rækken, foreslås, at vi i 2022 dispenserer fra reglerne på forskellige punkter, jf nedenfor. 

Nedenfor listes de foreslåede overgangsregler i 2022: 

 



• Turneringen ”håndholdes” i 2022 af en turnerings-administrator, som vi finder i kredsen af 

deltagende hold. Dvs at hjemmesiden skal ikke ændres eller udbygges. 

Bestyrelsen/turneringslederen får info om, hvem der er holdledere for de tilmeldte hold – og får 

også info om resultatet af turneringen. 

• Klubberne betaler ikke kontingent for de tilmeldte 70+ hold i 2022. 

• Holdene stiller selv dommere – eller dømmer selv. 

• Holdene er som udgangspunkt klubhold, men hvis en klub ikke har spillere nok, kan man gå 

sammen med andre klubber om at danne hold.  

• Det giver selvsagt ingen mening at spille kampe hver uge pga de forholdsvis få hold. I 2022 må 

kredsen af tilmeldte hold beslutte kadencen og formen. Eksempelvis ved at samle de tilmeldte hold 

én gang hver 3. uge/4. uge til mini-stævner, hvor holdene kan få fx 2 kampe pr stævne. 

• Kampene afvikles om formiddagen, fx mandag, og kampene må ikke forhindre spillerne i at spille 

med i grand old master-kampene onsdag aften.  
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