
2. hovedkreds, 
holdturnerings administrator Jens Kurt Lundberg 
Slagelsevej 33
4450 Jyderup
tlf: 6078 9257 (modtager gerne sms)
e-mail: webmaster@2-hk.dk   

Tilmelding til holdturneringen:  
På hovedkredsens vegne indbyder jeg klubberne til deltagelse i holdturneringen 2009/2010.
Niels Steen Larsen har påtaget sig hvervet som holdturneringsleder med undertegnede som 
holdturnerings administrator, der varetager det praktiske med modtagelse af indberetninger af 
resultater, holdstyrkelister og tilmelding.  

Tilmelding  
Skal være mig i hænde senest mandag den 21.september 2009, brug hold 
tilmeldingskuponen på www.2-hk.dk [forventes klar på nettet primo september]. Fri tilmelding 
i B-rækker.
Af tilmeldingen skal fremgå  
- spillested (lokalitet, adresse og evt. telefonnummer),
- om klubben har forplejnings sortiment  
- 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.

Styrkeliste og holdopstillinger  
Skal være mig i hænde senest onsdag den 21. oktober 2009. Alle rækker rates. Der anføres 
derfor fødselsdata for alle spillere og reserver, samt angivelse af startrating af de spillere, der 
ikke har DSU rating. Brug gerne styrkeliste kupon [forventes klar på nettet primo oktober] 
eller alternativt via alm e-mail. TL kan åbne vedhæftet filer som Word og Excel filer. Som 
forsøgsordning kan klubben blot meddele, at de bruger DSU ratingopgørelse (primo oktober), 
hvor hold og spillere opstilles i den styrkeorden. Nye spillere kan altid indføjes senere efter de 
gældende regler.

Indskud  
250 kr. pr. hold (incl ratingafgift), som vil blive opkrævet af hovedkredsens kasserer.  

Spilledage 
I mesterrækken spilles følgende søndage: 8.november, 22.november, 6.december, 10.januar, 
31.januar, 28.februar og 7.marts.  
I de øvrige rækker spilles der i ugerne 46, 48, 50, 2, 5, 9* og 10. 

Sidste runde  
I forbindelse med tilmeldingen ser jeg gerne en tilkendegivelse, såfremt en klub vil påtage sig 
at afvikle en sidste runde og/eller stævner for B-rækker (forsøgsordning). 

Venlig hilsen Jens Kurt Lundberg
  

Spilledage er justeret efter delegeretmødets beslutning om ikke at afholde runde i vinterferien i uge 7 og 8. Søndag 
28.feb.er ganske vist i uge 8, men vi håber, det går alligevel.
* Klubber, der ikke vil have to holdrunder lige efter hinanden, kan spille runde 6 i uge 8, hvis det passer dem bedre - 
og de vel at mærke er enige om det og husker at meddele det til TL

http://www.2-hk.dk/
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