Nu er det igen tid til at tilmelde sig årets

AL Bank Sommerlandsturnering
Turneringen spilles i år på følgende datoer i alle rækker:





1. runde 29. april
2. runde 10. juni
3. runde 19. august
Sidste runde 16. og 17. september

For Danmarksserien gælder i 2017, at de 4 rækker laves om til 3 rækker med 8 hold i hver, og at der ikke er
noget slutspil.
For 2. division gælder i 2017, at der trækkes lod om indplacering i henholdsvis 2. division 1 og i 2. division 2.
Betalingsfristen for hold i Danmarksserien og Divisionerne er 27. februar.
Tilmelding og betaling foregår på DPF's hjemmeside eller via dette link:
http://www.petanque.dk/cms/?cmsid=169&pageid=17924
Se oversigt over hold i Danmarksserien og divisionerne her…
Ønsker jeres klub at afmelde et hold i divisionerne eller Danmarksserien, skal det også ske senest d. 27.
februar 2017, ved at sende en mail til Turneringsudvalgsformand Mikkel Hjorth: mikkel.hjorth@gmail.com
---------------------For regionalspillet gælder i 2017 at der er intet slutspil - blot rækker og at 6 hold rykker op.
Den øvrig struktur er afhængig af antallet af tilmeldte hold.
Der er som tidligere år mulighed for at købe holdlicens og fri-licens. Se klubmappen afsnit 01-06 og 03-01
Tilmelding og betaling for regionalhold skal ske senest 1/3 2017
Tilmelding og betaling foregår på DPF's hjemmeside eller via dette link:
http://www.petanque.dk/cms/?cmsid=169&pageid=17924
-----------------------Bemærk i øvrigt reglerne for refusion:
• Der gives op til 1250,00 kr. pr. spillerunde over Storebælt.
• Der gives op til 1250 kr. pr. spillerunde for kørsel over Storebælt i bus mod dokumenterede
udgifter til BroBizz og busleje.
• Beløb svarende til max. udgifter for 2 biler til færgebillet (Rønne-Køge) eller færgebillet (YstadRønne og brobizz (Øresundsbroen)).
For at være berettiget til refusion skal der fremsendes originale bilag til kassereren i DPF inden for løbende
måned+10 dage, efter afslutning på den turnering bilagene er gældende for.

Spørgsmål vedr. SLT 2017 kan ske til Turneringsudvalgsformand Mikkel Hjorth, mail:
mikkel.hjorth@gmail.com
Med venlig hilsen Turneringsudvalget

