
 Forside > arkiv > Holdturneringen 2003-2004 indbydelse 
Dansk Skakunion 2.hovedkreds/hold/arkiv dato: 14.08.2003

2. hovedkreds, holdturneringslederen Jens Kurt Lundberg ,Slagelsevej 33, 4450  Jyderup,   
Tlf. 5927 7938 e-mail: webmaster@2-hk.dk    

Tilmelding til holdturneringen:   
På hovedkredsens vegne indbyder jeg klubberne til deltagelse i holdturneringen 2003/2004.   

Tilmelding   

Skal være mig i hænde senest mandag den 15. september 2003, brug gerne hold tilmeldingskuponen på Internettet eller alternativt alm e-
mail. 

Der er fri tilmelding i C-rækkerne. Endvidere kan klubberne søge de 4 frie pladser i B-rækkerne (2 i B1-rk og 2 i B2-rk). Dog med respekt for
reglen med højst 3 hold i rækken fra samme klub. 

Af tilmeldingen skal fremgå  

- spillested (lokalitet, adresse og evt. telefonnummer),  

- hvilken ugedag, der spilles i klubben,  

- formandens navn, adresse og tlf. nr. samt  @-mail-kontakt-adresse til klubben, hvortil  hold korrespondancen ønskes.  

- evt. kontaktpersons (højest én pr. klub) navn, adresse og tlf. nr. og @-mail,  

- eventuelle specielle mødetider for holdkampene.  

- hvor mange eksemplarer af Sidste Nyt, klubben ønsker tilsendt. Det skal  bemærkes, at Sidste Nyt også kan downloades via 2-hovedkreds
hjemmeside    

Styrkeliste og holdopstillinger   
Skal være mig i hænde senest søndag  den 12. oktober 2003, brug gerne formularen til indberetningen af styrkelister og holdopstillinger
eller alternativt     e-mail.   TL kan åbne vedhæftet filer som  word og excel filer.   

Indskud   
200 kr. pr. hold, som vil blive opkrævet af hovedkredsens kasserer.   

Spilledage   
I mesterrækken spilles følgende søndage: 2. nov., 16. nov., 7. dec., 11. jan., 1. feb.,29. feb. og 14. mar.  
I de øvrige rækker spilles der i ugerne 45, 47, 50, 3, 6, 10 og 12.   

Sidste runde   
I forbindelse med tilmeldingen ser jeg gerne en tilkendegivelse, såfremt en klub vil påtage sig at afvikle en sidste runde.   

Venlig hilsen   
Jens Kurt Lundberg 

ps! Spørgsmål kan du stille via mail til Jens Lundberg. Herefter bliver du kontaktet hurtist mulig - begræns  telefoniske henvendelser.   
-  
 kildemateriale:"JKL brev til klubber 14.08.2003"
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