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Meddelelser fra turneringslederen  
Op- og nedrykning  
Kun ét hold fra 2. hovedkreds rykker ned fra tredje division til mesterrækken, og det erstattes af vinderen af mesterrækken. Det indebærer,
at kun to hold rykker ud af mesterrækken. De erstattes af de to vindere af A-rækkerne. Da der rykker tre hold op i A-rækkerne fra B-
rækkerne (de tre vindere), skal der rykke tre hold ud af A-rækkerne. Det betyder, at de to hold, der slutter næstsidst i deres respektive
rækker, skal spille en kamp mod hinanden om at undgå nedrykning til B-rækkerne, jf. turneringsreglementets § 12.B.   

Vinderne af de tre B-rækker er fundet. Det blev Nakskov 1, Holbæk 4 og Forlev 1. Der var tæt opløb i alle tre rækker, og afgørelsen faldt
først i  sidste runde. I B-række 2 måtte der "målfoto" til. Såvel Holbæk 4 som Dianalund 3 havde 15 point. Begge hold havde 4 matchpoint.
Herefter var  den indbyrdes kamp afgørende, og den havde Holbæk vundet. Til lykke til de tre vindere. Også til lykke til Næstved 3, der har
vundet C-række 1.  

Hold udgår af holdturneringen  
Afviklingen af sidste runde i C-række 1 blev desværre skæmmet af, at Møn 2 udeblev Jf. turneringsreglementets § 9. B indebærer det, at alle
holdets kampe annulleres, og holdet placeres på sidstepladsen.  

Spillere med maksimumscore  
Følgende spillere har indtil nu scoret maksimum for deres hold:  
Leif Paaske, Forlev  
Henrik Christensen, Haslev  
Peter Sorenius, Holbæk  
Leif Hesselberg, Korsør  
Teddy Olsen, Næstved  
Jacob Larsen, Præstø  
Dennis Larsen, SK 34, Ny. F.  
Jan P. Baark, SK 34, Nyk. F.  
Jon S. Pedersen, Ringsted  
Torben V. Jensen, Tingsted  
Knud Ole Olsen, Tingsted  
Finn Christiansen, Maribo  
Venlig hilsen Svend Dyberg Larsen  
-  
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