Hvad arbejder TU med for tiden ………………………..?

2011

Alle puljer i SLT er opdateret og sendt til webmaster , desværre har Ledøje været nød til at trække deres
hold fra 1. division, da de ikke kan stille hold. Ligeledes har Odense trukket deres hold fra regionalpulje 1 af
samme årsag.
Vi står i den situation at vi har en del hold som er trukket ud efter start og da puljerne skal fyldes op med
oprykningsberettigede hold så er der en del flere pladser som skal udfyldes, derfor skal 1’erne og 2’erne i
Regionalserien spille slutspil for at finde de hold som skal rykke op.

Desværre har det vist sig at der mangler nogle opdateringer i klubmappen, det vil blive rettet snarest.

VECK - NY VINTERTURNERING 2011 / 2012
Der vil en af dagene blive sendt information ud til alle klubberne om denne turnering, vi har beskrevet
hvordan turnering skal afvikles, vi håber det er forståeligt, men hvis der skulle være spørgsmål så kontakt
endelig TU.
Vi håber på at alle klubberne vil se denne nye turnering som et frisk pust, og tilmelde så mange hold som
muligt.
Jo flere hold der deltager jo bedre vil turneringen være.

Alle DM er afholdt, og som håbet blev det nogle fantastiske dage, både i Middelfart og i Høng.
Efter et ”rodet” DM i præcisionsskud 2010, var det meget vigtigt for os at det i 2011 blev rigtig godt og med
struktur. Det lykkedes og Høng hallen er perfekt til dette DM. Vi var desværre underbemandet i
dommerstaben men der var en del frivillige som tog en fod kontrollant opgave, det viser bare hvor
interesserede spillerne er i at hjælpe og få turneringen afviklet på bedste vis, tusind tak til alle dem som var
behjælpelige.
TU er meget tilfredse og vi har fået en del positive tilkendegivelser fra spillere, det er vi rigtig glade for.

Nu skal vi i gang med afvikling af SLT slutspil og der har været nogle som ønsker at vide hvordan vi dele
holdene op i puljer.
Der vil blive lavet en lodtrækning på spilledagen, der skal 2 1’ere og 2 2’ere i hver pulje – hvis 1’eren fra DK
1 kommer i pulje 2 så SKAL 2’eren fra DK 1 i pulje 1.
En 1’er vil få plads 1 eller 4 i puljen og en 2’er vil få plads 2 eller 3 i puljen
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