.

Sæsonstart 2022
Så nærmer tiden sig for alvor til sæsonstarten – derfor for god ordens skyld lidt praktiske informationer:

-

-

-

Tirsdag 5.april spilles runde 1 – og herefter går sæsonen slag i slag.
Der er åbent for tilmeldinger til herredage for april og maj (se under klubturneringer) – resten
følger snarest. Husk også at bestille tid. OBS: Har man ikke fået tastet ind tirsdag, bliver ens score
mm ikke tastet (den service er alt for tidskrævende). Ligeledes vil ”glemt at tilmelde sig inden for
tidsfristen” også betyde, at man ikke kan spille en i herreklubregi tællende runde. Derfor: HUSK
at overholde de praktiske regler for vores spil.
Vi har fået udvidet fortrinsret til spil tirsdage kl 14.30-17.30 (undtagen 12.4 kl 14.30-15.00, hvor en
ældre booking med Højgaard bliver respekteret).
Fortrinsret er gældende indtil 2 dage før (søndag kl. 12.00).
Elektronisk scoreindtastning SKAL være indtastet senest samme dag kl. 23.59.
Regelaften: Efter aftale på generalforsamlingen afholder vi en regelaften for vores medlemmer
mandag d. 11.april kl. 19.00 i klubhuset. Her vil Johnny og Roland fra regeludvalget hjæpe os med
spørgsmål mm omkring regler og tolkning af disse. Har I allerede spørgsmål eller tvivl om, hvordan
en regel skal tolkes – så skriv spørgsmål til Linksgrevernes hjemmeside: info@linksgreverne.dk
senest søndag 10.april, så der kan komme så relevant en snak som muligt.
Under turneringer oprettes regelaftenen, hvor man kan tilmelde sig.
Husk Hedelandmatch 21.maj – der er stadig ledige pladser.
Hulspil: Her er sendt materiale ud til alle – husk nu at få aftalt matcherne.
STOR TAK til Torben Rasmussen for flot billedmateriale til vores nye hjemmeside samt forslag til at
logo til Herreklubben. Også STOR TAK til Jan Hemmingsen, der ligeledes har lavet et logo til os.
Bestyrrelsen har besluttet og iværksat implementeringen af Jans logo (se øverst).

Bestyrelsen

