2-krs ændringer!
Bestyrelsen har fra torsdag den 21-03-19 besluttet:
 Der bliver ikke mere informeret om nye lukketal på mail. I stedet for bliver der
opdateret på tavlen i klubben og på websiden gennem et direkte link på forsiden
(sbc1986.dk > ”Klub turn.” virker også).
 Der bliver af Kurt fast tastet ind om torsdagen - ønsker hjælp til indtastning på
øvrige tidspunkter, helst mandage, der vil være hjælp til at lære det (af Kurt).
Kurt skal aflastes mht. til alle hans andre vigtige opgaver i klubben.
 Væsentlige ting for spillerne vil hermed være lukketal, antal kampe (i rækken) og
”fremtidigt lukketal” (FLT). Dette er de fremover selv forpligtede til at orientere
sig om på henholdsvis tavlen i klubben samt på det nye link på web forsiden.
Helst hver uge!
 Spillerne skal også huske at medtage deres antal kampe i skuffen.
 Lukketal (LT):
Der kan spilles 20 kampe i en række som hidtil. Fremover vil kamp 21 og 22 også
tælle med på eksisterende lukketal, men hvis man spiller kamp 23 og flere på
eksisterende lukketal, så bliver disse betragtet som tabt og de 2 point går til
modspilleren. Kampene vil dog stadig blive tastet ind i rækken af kampe.
Hvis modspilleren også har overskredet grænsen på 22 kampe, bliver hele
kampen ugyldig og ikke tastet ind.
 Fremtidige lukketal (FLT):
Når du har spillet de 20 kampe i en række, kan du spille 20 mere, ved at bruge
det fremtidige lukketal. Dermed bliver eksempelvis kamp 23 og efterfølgende
ikke dømt tabt.
Der vil sikkert blive en overgangsperiode, hvor der bliver kaos, og der vil mangle
folk til at taste ind. Men som minimum er der altid opdateret om torsdagen.
 Kampsedler der ikke kan læses, eller med fejl, vil blive hængt på opslagstavlen,
så der er mulighed for at gøre dem læselige. Bliver der opnået et nyt lukketal
inden dette bliver rettet, bliver kampen ugyldig (ikke indtastet)!
 Spørg en fra bestyrelsen, hvis du er i tvivl om noget i dette opslag.
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