
Spilleuge 
tirsdag. RØD BLÅ GUL SORT

 18-maj Erling & Sonja / Sv.E. & Finn Erik & Vagn / Annie & Bjarne Linda & Ole / Inge & Kjeld Mette & Vagn / Vibeke & Lone

 25-maj Solveig & Lars / Poul & Steen Jens & Gerda / Annie & Bjarne Linda & Ole / Ruth & Annelise Vibeke & Lone / Lis & Polle

01-juni Sv.E. & Finn / Solveig & Lars Erik & Vagn / Jens & Gerda Ruth & Annelise / Inge & Kjeld Mette & Vagn / Lis & Polle

 08-juni Erling & Sonja / Poul & Steen

 15-juni Solveig & Lars / Erling & Sonja

 22-juni Poul & Steen / Sv.E & Finn

Finaler: (Vinder af.)
 06-juli Rød pulje - Blå pulje
 13-juli Sort pulje - Gul pulje
 20-juli Rød pulje - Sort pulje
 27-juli Rød pulje - Gul pulje

 03-aug. Blå pulje - Sort pulje
 10-aug. Blå pulje - Gul pulje

Afslutning:
 17-aug Diplom- og pokaloverrækkelse. Afslutning med pølser o.s.v.

Klubben arrangerer pokalturnering for par i fra april til august 2021.
Klubprogram kan ses og udskrives fra vor hjemmeside.
Samme sted vil resultaterne løbende blive påført. 
Turneringsleder er Sven Erik & Bjarne.
Reserver kan tiltræde og formidles af turneringslederen.

Datoerne på skemaet bedes fulgt, medmindre parrene aftaler andet
Der spilles efter DGIs gældende krocketregler.
Såfremt der er gæstebesøg, udflugt, ferierejser, sygdom, uvejr m.v. spilles kampen førstkommende
spilledag eller om muligt før.
Ved udeblivelse uden forudgående afbud er kampen tabt 20-0.

Der spilles tirsdage på de respektive tider.
Mødetid for baneopstilling er seneste 15 min. før.
Banerne opstilles/nedtages af spillerne selv. Banesiden nærmest Linkenkærsvej skal anvendes.

Afbuddet skal meddeles modstanderne snarest muligt.
Ændring af kamptidspunkterne meddeles til turneringslederen Sven Erik eller Bjarne.
Ved udeblivelse uden forudgående afbud er kampen tabt 20-0.

Indledene kampe: Der spilles en kamp mod hvert af de andre hold i egen pulje.

Finalekampen: Vinderne af hver pulje spiller en kamp mod hver af de andre, heraf bliver der fundet de
                          de 3 vinder, til 1-2 & 3 pladsen.

Vinderne påfører resultatlisten i baneskuret.


