Klubhold 2017
Tidspunkt: Søndag d. 27. august kl.10.00 – 18.00 (med forbehold for ændringer)
Spillested: Aalborg Bridgehus, Revlingbakken 33 B, Aalborg
Pris: 100,- kr. per person + forplejning (Fuld forplejning: 125,- kr. per person (kan
fravælges), kaffe + brød: 50 kr. (kan IKKE fravælges))
(ønskes ikke forplejning afbestilles denne senest 5 dage før (se nederst)
Betaling: Holdvis ! Turneringsgebyr skal indsættes på distriktets konto (5380 0243138)
senest 1 uge før spilledagen med angivelse af navn på klub + holdkaptajn. Forplejning
betales kontant på spillestedet.
DM-finalen: Der spilles i år om 2 pladser ved DM for klubber, som afvikles i weekenden 28
- 29. oktober 2017 ”et sted i Jylland”. Bemærk at de 2 hold ikke kan kommer fra samme
klub. (distriktet betales turneringsgebyret)
Turneringsformen afhænger af antallet af tilmeldte hold:
Der vil være mulighed for at tilmelde hold til en bredderække, der ikke spiller om pladserne
i DM-finalen. I denne række kan hold med spillere fra 2 klubber tilmelde sig. Rækken
oprettes kun med mindst 4 hold og hold nok til en selvstændig ”elite”-række..
I bredderækken kan ikke deltage spillere der har spillet Division eller Mellemrække i
sæsonen 2016-17. Ved tilmelding skal oplyses om holdet (evt.) ønsker at spille i
bredderækken.
Oprettes kun én række vil der være 2 præmiegrupper. Reglerne for deltagelse og
kvalifikation til DM er uændrede.
Antallet af præmier afhænger af antal deltagende hold.
Regler: Alle spillere SKAL medbringe letlæseligt systemkort (det lille til parturneringer).
Der må kun anvendes konventioner, der er tilladt i parturneringer.
Alle spillere på et hold der ønsker at spille om DM-pladsen SKAL have været medlem af
én og samme klub fra og med d. 31/12 2016 og frem til spilletidspunktet.
Tilmeldingsfrist: Seneste lørdag d. 19. august til undertegnede.
Tilmelding: Keld Jensen, KLJ@mail.tele.dk eller online på hjemmesiden (helst)
Forplejning: Framelding skal ske til: Rikke Jørgensen: rikkejorgensen1972@gmail.com

