Indbydelse til Serie 1.
Sæson 2016 - 2017
Serie 1 er et tilbud til de, som har lyst til at spille holdturnering med spillere fra andre klubber i
distriktet. Der er fri tilmelding for alle spillere på tværs af klubberne.
Turneringen er også adgang til at spille i Kvalifikationsrække Nord, som er en del af Kreds 4’s
holdturneringer. Der er dog ikke krav om at fortsætte i Kvalifikationsrække Nord, hvis holdet ikke
ønsker at spille på dette niveau. Hold-størrelse 4-6 spillere.
Fortæring på spillestedet består hver dag af frokost el. middag samt fri kaffe/te hele dagen. Der
betales direkte på spillestedet. Fortæring koster 125 kr. per dag.
Spilledatoer:

19. og 20.november 2016 i Terndrup Medborgerhus, Terndrup center 6-8, 9575
Terndrup. Start kl. 9.30 og forventet afslutning inden kl. 18.00.
Antallet af spilledage afhænger af antal hold, som er tilmeldt. Det vil stå på
distriktets hjemmeside lørdag den 12.november 2016
Hvis der er tilmeldt 4 hold, vil der blive 1½ kamp per dag med 40 spil per kamp.
Turneringen vil kunne afvikles på 2 dage. Bliver der flere hold, vil de sidste kampe
blive i Sæby den 28. og eventuelt 29. januar 2017
Fortæring på spillestedet består hver dag af frokost samt fri kaffe/te hele dagen.
Der betales direkte på spillestedet. Fortæring koster 125 kr. per dag.

Indskud:

100 kr. pr. spiller for den første dag og 50 kr. per efterfølgende dage. Vi må tage
forbehold for et mindre pristillæg til sølvpoint på grund af nye priser og regler.
Deltagerne vil få tilsendt betalingsoplysninger, når vi kender antallet af hold.

Nummer 1:
Nummer 2:

Oprykning til Kvalifikationsrække Nord.
Oprykningsslutspil 2.april 2017 i Horsens.

Der spilles om vinpræmier og sølvpoint
Resultater bringes på distriktets hjemmeside, inkl. multihold og kortfordelinger.
Tilmeldingsfrist:

fredag den 4. november 2016 foreløbig holdtilmelding
fredag den 11. november 2016 endelig tilmelding med spillere

Distrikt Nordjylland vil prøve at være behjælpelig med holdsammensætning for par uden
holdmakkere.
Tilmelding via distriktets hjemmeside eller til Distrikt Nordjylland v/ Bo Blach, b_blach@stofanet
eller sms til 2012 0991 (bed eventuelt om at blive ringet op).

