
 

Svanesunds GIF ber att få hälsa alla välkomna till 

den 4:e deltävlingen i BD-touren för säsongen 

 

Datum Lördagen den 4 mars 2023 

Plats Ängås Idrottshall, Rödsvägen 12, 472 32 Svanesund 

Bollar Stiga Perform *** vit  

 

Tävlingsledare: Mattias Berntsson 0732-304982 och Ralph Pettersson 0739-025207 

  

Info om 

tävlingen 

Starttider, deltagarförteckning och divisionsansvar finns angivet på 

http://resultat.ondata.se/ och/eller i bifogad deltagarförteckning. 

Resultatlista Kommer att skickas ut till respektive klubbs kontaktperson 

eller kunna ta del av på http://resultat.ondata.se/  

 

Lottning Sker på speldagen, efter närvaroanmälan, med hjälp av TT-

coordinator. 

Närvaroanmälan SENAST 40 MIN FÖRE KLASSTART. Ring tävlingsledare om ni är 

försenade. 

Domare Spelarna dömer själva i poolen. Arrangerande förening dömer de två 

lägsta divisionerna. Notera vilken division som just din förening 

ansvarar för. Finns angivet på http://resultat.ondata.se/ och/eller i 

bifogad deltagarförteckning. Viktigt att spelarna alltid är beredda på att 

spela eller döma i poolen och i slutspelet. De 4 spelarna som går till A-

slutspel kommer att döma 1:a omg i B-slutspelet. Förlorarna i B-

slutspelet dömer nästa match, så man kan inte lämna tävlingen förrän 

detta är genomfört. 
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Svanesunds GIF kommer att ha genomgång med föreningarnas 

divisionsansvariga 20 min innan klasstart.  

Kl.8:40 Div 4,5,6,7 & 9(Trollhättan, Ed, Skärhamn, Kvillebyn, Svanesund) 

Kl.12:40 Div 1,2,3 & 8 (Munkedal, Stenungsund, Uddevalla, Svanesund) 

Samling för genomgången är vid tävlingssekretariatet 

 

Priser Pris till alla i A-slutspel samt till segraren i B-slutspelet. 

 

BD-Touren består den här säsongen av  

fem deltävlingar. Har du deltagit i minst tre 

= T-shirt.  

Du fyller i ansökan om storlek på T-shirts i det här formuläret.  

Beställning T-shirt  

 

Alla spelare som deltagit i alla 5 deltävlingar kommer att vara med i en 

utlottning där 10 vinnare får ta del av presentkort till ett värde av 200 kr 

per vinnare. 

 

Servering Korv med bröd, toast, nygrillade hamburgare, dricka, kaffe, godis m.m. 

finns i anslutning till hallen. 

 

Övrgt OBS! På grund av allergi är det förbjudet att medföra och förtära 

produkter med nötter (jordnötter mfl). 

 

Svanesunds GIF hälsar Er alla hjärtligt välkomna till den fjärde deltävlingen säsongen 22/23. 

 

BD-tour Svanesund 2023 
 

Starta i 3 

deltävlingar 

och Du får en 

T-shirt! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXI9kb4VHmriZgQZv0M2EU7svFhNIvWnxmvhQsnoCGOo9nZw/viewform

