Old Boys DM 2018 (13.-15. april 2018)

Nyt koncept på DM
Det er farligt at ændre på en succes. Men vi gør det alligevel fordi vi tror
på at det nye koncept vil blive endnu bedre. Vi VIL blive bedre.
De store ændringer er:






Alle rækker spilles over 2 dage.
A og B rækken 13. - 14. april.
C rækken 14. - 15. april.
Fællesspisning og festevent for alle rækker lørdag aften.
4 måltider til alle, (2 gange frokost, et aftensmåltid, en
fællesspisning lørdag aften).
 Vi vil skrue op for oplevelserne omkring kampene
Holdtilmeldingsgebyr er kr. 1000. Man er først tilmeldt når dette er
betalt. Ved betaling, bliver holdet aktivt og kan vælges ved
deltagerbetaling.
Deltagerbetalingen er kr. 450 og dækker spilleberettigelse, 4 måltider og
præmier.
Holdtilmelding og deltagerbetaling foregår på http://oikshop.dk
Ens pris og samme vilkår for alle.

Der tages forbehold for trykfejl og evt. ændringer

A-RÆKKEN:
Vi har valgt, at spillere som har deltaget i Oldboys (SIU) eller 2.division
(JIU) kan deltage. MEN udgangspunktet er, at spillere er over 35 år.
Undtagelse: Der er lavet plads til 2 spillere på hvert hold som er under 35,
men over 27 år. Målmænd kan være under 30 år, men over 25 år.
B–RÆKKEN:
Motionsrækken er aldersmæssigt og niveaumæssigt meget blandet. Her
er der ikke mindstekrav til alder. Der er heller ikke mindstekrav til
kundskaber. Vi ved at rækken er temmelig sammensat rent
kundskabsmæssigt.
C-RÆKKEN:
Denne række er ligeledes aldersmæssigt blandet. Her er der ligeledes ikke
mindstekrav til alder, eller særlige krav til kundskaber, men niveauet på
spillerne forventes at være som ”voksen nybegynder”, altså forholdsvis
uøvede spillere.
Tilmeld jer i en række der passer til jeres niveau det er sjovest for alle.
Kontakt:
 Hold- og deltagerbetaling på oikshop:
Jesper Garbøl, jega@danklub.dk, 6110 4913
 Fest, spisning, events osv.
Kim Ottosen, ko@oik.dk, 2974 2630
 Turneringsplan og -afvikling.
Hans Henrik Henriksen, hanshenriklene2@gmail.com, 2761 6744

Der tages forbehold for trykfejl og evt. ændringer

