
Vi har brug for Din hjælp som DOMMER!!

Viborg  Billard  Club  har  for  første gang i  sin næsten 50-årige eksistens fået  den ære at
afholde  Danmarksmesterskabet  i  Keglebillard  for  Kvinder  og  Mænd  i  samarbejde med
Den Danske Billard  Union.  Vi  har  virkelig  lagt  os i  selen for  at  danne de absolut  bedste
rammer for alle involverede,  MEN.. vi har brug for Din Hjælp til de i alt 46 kampe, der skal
afvikles i dagene 8., 9. og 10. april 2016, før de to Danmarksmestre er fundet!! 

Vi søger kompetente dommere, der, udover oplevelsen i sig selv med de ind i mellem meget
intense kampe mellem nogle af  landets bedste keglebillardspillere og den altid hyggelige
atmosfære, vil få en gratis kuvert (madbillet) til banketten lørdag aften som TAK for sin indsats
(Indbydelse er vedlagt. Husk tilmelding!).

Vi har i år valgt, at alle dommere skal stille i egne klubskjorter (den passer nu én gang bedst
til Dig )  + sorte bukser, sorte strømper og sorte sko.

Du skal sende Din tilmelding til Heine F. Jensen på mail-adressen: hfinderup@gmail.com 
SENEST DEN 15. MARTS 2016 med følgende oplysninger:

• I ”EMNE-feltet” skal Du skrive: DOMMER.
• Navn, klub og  (.. og gerne navn og klub på Din ”faste” makker.
• Hvilke dage vil/kan Du (og Din makker) dømme?
• Evt. tidspunkter, Du/I helst vil dømme på?
• Evt. ønsker med hensyn til antal kampe eller andre bemærkninger?

Som dommer ved dette DM i keglebillard skal Du og Din makker udføre følgende opgaver:

Før kampen:
• Sørge for vand og glas til de to spillere og Jer selv.
• Sørge for spilleliste og navneskilte – hentes på stævnekontoret.
• Polere baller i balpudser og rengøre træbander med fugtig klud.
• ”Svabre” bordet. Bordet ER støvsuget før første kamp ved bordet.

Under kampen: Dømme efter DDBUs spilleregler og sørge for,
at publikum kan følge med ved at opdatere scoretavle.
Efter kampen:

• Stille keglerne på plads og lægge ballerne i ”kassen”.
• Fjerne glas, flasker m.m. fra dommerbordet og tørre bordet af.
• Aflevere spillelisten på stævnekontoret.

(Evt. yderligere information gives til stævnet før start.)

DOMMER-PLAN vil blive udsendt til Dig senest en uge før stævnestart!! Vi ser meget frem til
at byde Dig velkommen!

Med venlig hilsen
Viborg Billard Club
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