Turneringslederen
Din klub

Sig nærmer tiden for HANDICUP’en 2019.
Hermed eftersøges atter spillere der vil deltage i vor efterhånden traditionsrige turnering HANDICUP’en.
Turneringen afvikles som sædvanlig som handicapturnering for 4-mands hold.
Deltagergebyr er kr. 30,- pr. tilmeldt spiller.
Sidste tilmelding er den 05.04 2019, og ved tilmelding bedes antal hold + spillernavne og snit opgjort pr. 29.03 2019
*) (for de flestes vedkommende efter grundspil DDBU-holdturnering) angivet. Forventet turneringsstart primo april.
Ved tilmeldingen bedes også de enkelte klubbers adresser, telefonnumre og e-mail-adresser angivet, dette sammen
med navne, telefonnumre og evt. e-mail-adresser på de enkelte holds kontaktpersoner.
Tilmelding vedlagt deltagergebyr sendes til:
BK Fluen
Paludan Müllers Vej 24-26, 1
8200 Aarhus N

bkfluen@bkfluen.dk

eller

Deltagergebyr kan alternativt via netbank indbetales på konto:

2264 6888-284-573 .

Distancen udregnes som : Startbogssnit pr. 29.03 2019 * 30 + 40.
I tilfælde af at spillere uden gennemsnit ønsker at deltage, skal der spilles 4 snitkampe á 30 indgange.
Hjemmeholdet sørger for indsendelse af resultatskemaer, som skal være
BK Fluen
Paludan Müllers Vej 24-26, 1
8200 Aarhus N

eller

bkfluen@bkfluen.dk

i hænde hurtigst muligt efter kampdagen.
Løbende stillinger vil herefter ASAP kunne aflæses på www.bkfluen.dk, ligesom klubber/spillere der har opgivet email-adresser hver søndag vil få fremsendt opdaterede stillinger via disse. Via www.bkfluen.dk kan du også udskrive
ekstra tilmeldingsskemaer efterhånden som behovet måtte opstå.
Kampene vil blive foreslået afviklet mandag til torsdag, men hvis dette er ubelejligt for ét eller flere hold, bedes
dette også anført ved tilmeldingen.
I forbindelse med finalestævnet der traditionelt er blevet afviklet en lørdag i juni måned er der på bagsiden af
tilmeldingslisten indført mulighed for at fravælge en/flere datoer således at situationen fra 1998 hvor et kvalificeret
hold udeblev pga. regattafest i Silkeborg kan undgås.

Turneringsstart primo april / Jørgen
Er du i tvivl om noget kan yderligere information fås hos Jørgen Sørensen på tlf. 5118 6642 / 86 13 30 77.

*) For spillere der har deltaget i tidligere års HandiCup’er, MixedDoubler eller har gennemsnit i
DDBU- og/eller BB-regi kræves ikke påføring af gennemsnit, idet dette efter deadline automatisk
vil blive hentet via disse turneringers respektive hjemmesider.

http://www.bkfluen.dk

