Välkommen till GBG-serien 2021/2022

Uppdaterad 210707

Hoppas sommaren varit varm och skön för er!
Nu är det dags att anmäla/avanmäla sig till GBG-serien säsongen 2021/2022
VIKTIGT!
Kontrollera era kontaktuppgifter från förra säsongen, lagledare och spelställe på Göteborgsseriens hemsida. Stämmer
inte detta måste ni genast meddela ändringar. Detta ska vara SK tillhanda minst en vecka innan spelstart
Mailto: sk.vdf@dart.se
VDF står som ansvarig för GBG-serien. Serien kommer att ingå i VDF´s organisation. Vi har som mål att göra en
välorganiserad och välplanerad serie. Andra mål är att all information ska komma ut så tidigt som möjligt och att göra
så få förändringar och flyttningar som möjligt när väl säsongen är igång.
De lag som inte vill spela kommande säsong måste avanmäla sig. (man behöver bara anmäla nya lag) Är inte serien
betald innan sista betalningsdag eller annan överenskommelse gjorts med kassören, stryks laget automatisk.
Sista datum för avanmälan/ anmälan av nya lag är 23 augusti till sk.vdf@dart.se, och betalning är 28 augusti 2021 och
görs till något av VDFs konton. Sista anmälan /avanmälan för div Mix är 15 september
Plusgiro 93 61 67 – 6 eller Bankgiro 763-6582
Har ni några frågor angående betalning ring Jeanette på telefon 0735-366 846 eller
maila: jeanette.sundvall@hotmail.se
Information kommer att skickas via mail till den kontaktperson som laget angett. Vi kommer också att använda oss av
GBG-seriens egen hemsida för serieinformation.
Vår mailadress är: sk.vdf@dart.se
Spelstart:
Elit 6 september
Div 1:13 september
Div 2: 6 september
Dam Elit blir starten 22 september.
MIX startar 9 oktober och spelas 1 lördag / månad Spelplats meddelas 2 veckor innan varje speltillfälle
En spelare som har licens i ett annat distrikt kan spela för ett lag i GBG-serien på dispens. Mot en avgift första året på
250 kr, därefter om spelaren vill fortsätta spela på dispens kostar det 500 kr/säsong. Denna ansökan och avgiften ska
vara VDF tillhanda 72 timmar innan spel. Dokument finns på Göteborgsseriens hemsida. Se Dispensansökan
I alla serier måste en spelare ha spelat för sitt lag 5 gånger för att deltaga i slutspel.
Vi kommer att låta lagledarna ansvara för protokollen och det blir deras ansvar att spara protokollen för att eventuella
fel ska kunna korrigeras. Lagen rapporterar in sina resultat enligt regelverket.
Anmälningsavgifterna kommer att stanna i varje division. Vi delar ut 80 % av anmälningsavgiften i priser.
Startavgift för
Elit öppna = 1500 kr.
Division1 och lägre = 1500 kr.
Dam = 750 kr.
MIX = 500 kr
Slutspeldatum är inte satt ännu då vi väntar på SvDFs tävlingskalender, samt att vi försöker få ett sammandrag
gällande de 2 sista omgångarna, vi återkommer i den frågan och även om plats för slutspelet.
Spelschema kommer när vi vet hur många lag det blir i varje serie.

Prisutdelning för samtliga divisioner blir efter slutspelet (OBS! Preliminärt datum)
För att erhålla prispengar i serien måste minst en representant från varje lag närvara vid prisutdelning.
Regelverk kommer att finnas på hemsidan och det är varje spelares skyldighet att känna till vilka regler som gäller. Det
är extra viktigt att lagledaren är väl insatt i regelverket. Särskilt detta spelår då många regler ändrats.
Vid eventuella problem ska dessa först försöka lösas av lagledarna och eventuell protest ska skickas till sk.vdf@dart.se
senast 24 timmar efter spelad match. Kommer finnas ruta för att kunna skriva in protest via den digitala signeringen.
Ansvarig för GBG-serien är:
SK-kommittén
Ordförande - Monica Spännar
Ledamot . Johan Määttä
mailto: sk.vdf@dart.se

