Indbydelse
HJEMLIG HYGGE 2021/2022
Hermed indbydelse til holdturneringen Hjemlig Hygge 2021/2022.
Turneringen sidste år blev dog ikke som den plejede. Efter Covid-19 spøgelset kom, blev jeg
nødt til at aflyse hele turneringen. ☹
Det regner jeg bestemt ikke med vi gør i år
Sidste sæson deltog 8 hold (32 spillere) - men vi kan sagtens være mange flere.
Der er INGEN begrænsninger på spilstyrke, så alle kan deltage det være sig ekspert eller
nybegynder. Det vigtigste er man kommer med godt humør.
Så kig jer omkring og find sammen til denne gode vinterbeskæftigelse. Er man i tvivl om,
hvordan turneringen afvikles, kan det siges meget let:
Holdene inddeles i rækker. Det bliver igen i år muligvis med seedede rækker.
Kampene bliver spillet privat og efter aftale med modstanderne aftales tid og sted.
Der spilles afsluttende finale ultimo april 2021 (fredag d.29 april) i klublokalerne.
Deltagelsen koster 175 kr. pr deltager (altså 700 kr. for hele holdet). ALLE pengene bruges
til præmier og maden til afslutningen. Hvorledes der skal præmieres, afgøres enerådigt og
diktatorisk af nedenstående administrator, det samme gælder hvis der opstår tvistigheder.
Jeg sørger også for tidsintervaller til afvikling af kampene, aktuel orientering om stillinger
etc.
Tilmelding og det praktiske
Tilmelding på mail: jenserikhammer@gmail.com
Husk at skrive alle 4 navne/email på tilmeldingen.
Det gælder specielt e-mail adresserne, da alt korrespondance fremsendes på e-mail.
Det er holdkaptajnens ansvar, at oplysningerne om holdet er korrekte og fyldestgørende.
Nye hold skal huske at udnævne en holdkaptajn, ellers er det det første navn der gælder.
Hvis man gerne vil være med i turneringen, men ikke har nogle holdmakkere, så vil jeg gerne
prøve at være behjælpelig
Tilmelding senest tirsdag den 10 august 2021 .
Turneringen starter midt september
og slutter i april med mindst en måned til afvikling af hver kamp.
Med håbet om en rigtig hyggelig turnering
Jens 😊

