Kære alle squashere,
hermed sidste opdatering af programmet for Senior DM. I forhold til tidligere mail er der sket flg.
ændringer 🙂
•
•
•

Dame Mester afvikles med Kval kampe fredag aften, og øvrige kampe lørdag fra kl. 9 og
med sidste runde incl. finale søndag formiddag.
Dame Mester kval kampe involverer Laura Lauridsen, Metgry Honety Vildernsky og
Kristine Svane. I bedes møde fredag kl. 18 til første kampe.
der er indløbet et par afbud, så tag et nyt kig på vedhæftede oversigt over Grupperne

Alle kampe afvikles i Herlevs squash center i Skinderskov hallen
Programmet for fredag er :
Kl. 18.00
Kl. 18.15
Kl. 18.45
Kl. 19.15
kl. 19.45
Kl. 20.00
Kl. 20.30

Velkomst og lodtrækning for Herre Mester
Første kampe (Herre Mester og Dame Kval) starter
Lodtrækning Herre A
Lodtrækning Herre B
Lodtrækning Herre C
Lodtrækning Herre D
Lodtrækning Herre E

Venligst sørg for at være i hallen, senest 10 min før jeres respektive række har lodtrækning. Hvis
I er seedet 1 i rækken skal I møde op til lodtrækning for gruppen over jer.
Lørdag starter vi kl. 9 med lodtrækning til Dame Mester rækken. I løbet af lørdagen afvikles 2
kampe for alle spillere. Rækkerne Herre A, B, C, D og E afvikler finale-kampe og placerings-kampe
lørdag eftermiddag. Der er præmieoverdragelse for disse rækker lørdag omkring kl. 17.
Der udsendes et link med den fulde kampplan og kamp-tidspunkterne imorgen (torsdag) ved
frokosttid.
Forplejning
Fredag : Der er arrangeret sandwich til alle fra kl. 18
Lørdag : Der er frokostbuffet for alle fra kl. 12
Søndag : Der serveres sandwich til alle spillerne i Herre Mester og Dame Mester når finalerne
spilles omkring frokosttid.
Årets Squasher
Denne fornemme pris uddeles i forbindelse med Slutspil for Hold i Odense i slutningen af April.
Vi har prøvet efter bedste evne at lave et program, der passer til de flestes ønsker og behov.
Vi glæder os til at se jer alle og til at vi sammen skal nyde en masse god squash
og god hygge som sædvanlig.

