Indbydelse til SENIOR Holdturnering 2019 - Forår.
Der indbydes til deltagelse i følgende rækker:
DT-Kvalifikation (4-mands hold):
8 hold er kvalificeret til denne række holdene mødes på hjemmebane/udebane, hvor de indbyrdes opgør
fra Efterårsturneringen føres over.
Kampene afvikles i uge 2-15 (7. januar 2019 - 14. april 2019).
Jyllandsserien + Serie 1 + Serie 2 + Serie 3 + Serie 4 + Serie 5 (3-mandshold):
Der spilles med puljer af 5 hold, hvis det er muligt. Holdene mødes på hjemmebane/udebane.
Kampene afvikles i uge 2-13 (7. januar 2019 - 31. marts 2019).
Der spilles kvalkampe i uge 14-15.
Finalen spilles den 20. april 2019 (spillested oplyses senere).
Dame Jyllandsserie (2-mands hold):
Turneringen afvikles ved 2 samlinger i løbet af foråret. Det vil være muligt at lave sammensatte hold af
spillere fra 2 klubber.
Overførsel fra Efterårsturnering til ForårsTurnering:
Nr. 1+Nr. 2 rykker en række op i Forårsturneringen.
Nr. 3+Nr. 4 + Nr. 5 bliver i den række de spillede i Efterårsturneringen.
Er der ønske om at blive placeret i anden række skal dette meddeles senest den 20. december 2018.

Tilmelding af ekstra hold:
Hvis man ønsker at tilmelde ekstra hold – skal det ske senest torsdag d. 20. december 2018.
Man tilmelder hold ved at udfylde tilmeldingssedlen samt evt. seddel om dispensation og sender til:
hoeholt.kurt@has.dk

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT:
"Liste med kvalificerede hold" baseret på resultaterne fra Efterårsturneringen, vil blive eftersendt,
når alle puljer er færdigspillet..
Klubberne skal være opmærksomme på, om holdene er placeret i den rigtige række, da det er
ratingtallet ved årsskiftet, som er gældende ved Forårsturneringen.
Ny klubber, hvis hold er blevet placeret i for høj en række ved Efterårsturneringen, kan også
anmode om at få flyttet holdet.
Er der hold, som udgår efter efterårsturneringen, bedes dette også oplyst. Ændringer bedes oplyst
til: hoeholt.kurt@has.dk - senest den 20. december 2018.

Ratinggrænser:
Følgende spillere må deltage på hold,
Som pr. 1. januar 2019 har max.
xxxx i ratingtal:
Stk. 3: Jyllandsserien = Alle
Stk. 4: Serie 1, max. 1999.
Stk. 5: Serie 2, max. 1699.
Der må deltage junior spillere, samt en yngre spiller på holdet pr. holdkamp.
Stk. 6: Serie 3, max. 1499. - Der må deltage Junior spillere på holdet.
Stk. 7: Serie 4, max. 1299. - Der må max. være 1 Junior spiller på holdet pr. holdkamp.
Stk. 8: Serie 5, max. 1099. - Der må ikke være ungdomsspillere på holdet.

FINALESTÆVNE - Forår 2019 - afvikles lørdag den 20. april 2019 (spillested oplyses senere). Ved mere
end 4 tilmeldte hold i en række spilles der kval. kampe i uge 14+15.
Tilmelding/Afbud: Senest lørdag den 10. april 2019.
Er der spørgsmål kan disse rettes til: Kurt Høholt Jensen, Tlf. 3057 5644 - Mail: hoeholt.kurt@has.dk

Med venlig hilsen.
Kurt Høholt Jensen
JBTU/DGI
Sverrigsgade 33, 9870 Sindal.
Tlf. 30575644
hoeholt.kurt@has.dk

