
DM for eliten i keglebillard for mænd og 
kvinder i BK Fluen i Århus d. 17-19 april 

2015. 

Nyhedsbrev for DM Kegler 



 

Overnatningsmuligheder 

Til deltagerne ved Danmarksmesterskabet  

Vedr. overnatningsmuligheder i Aarhus til DM Keglebillard for kvinder & mænd,  17-19. 

april - 2015 i BK Fluen.  

Vi har forhandlet os frem til et godt tilbud på:  

 

HOTEL AARSLEV KRO, Silkeborgvej/Brabrand www.aarslev.dk  

(afstand ca. 10 km ad Silkeborgvej og Ringvejen/Ringgaden)  

Enkeltværelse inkl. morgenmad pr. nat 550,- kr.  

Dobbeltværelse inkl. morgenmad pr. nat 650,- kr.  

Der er forhåndsreserveret værelser på hotellet, og hvis man ønsker at bo der, skal værelset/værelserne 

bestilles senest 1. april 2015, for at få bestillingen til ovenstående rabat pris.  

 

HOTEL SCANDIC AARHUS VEST, Rytoften 3, 8210 Aarhus V  

(afstand ca. 4 km ad Ringvejen)  

 

HOTEL SCANDIC AARHUS CITY, Østergade 10, 8000 Aarhus C  

(afstand til klubben ca. 3 km gennem byen)  

DIF har rabat-aftale med Hotel Scandic - Kode: D000008727  

 

Der findes flere hoteller i den indre by.  

Under ” http://www.visitaarhus.dk/danmark/overnatning-i-aarhus”  

findes der ligeledes mange ”Bed and Breakfast” muligheder og udlejning af lejligheder.  

 

Til INFORMATION:  

Der kan være megen trafik i midtbyen pga. omfattende vejarbejde.  

Parkering i midtbyen kan være svært og dyrt.  

På snarligt gensyn i BK Fluen.  



Dommerhjælp til DM for eliten i Fluen d. 17-19 april 2015 

 

BK Fluen har brug for et antal dommere/keglerejsere til at få ovenstående arrangement til at glide glat. 

Så har DU lyst til at se en masse god billard fra Danmarks ypperste keglespillere på såvel sværd- som 

spindesiden, så vil vi meget gerne have din hjælp. 

Her nedenfor listes først de opgaver, der forventes løst som dommere/keglerejsere, derefter en liste 

over de små erkendtligheder man kan regne med at modtage for dette, og til sidst lidt omkring det rent 

praktiske.  

De, der tilmelder sig, vil naturligvist modtage yderligere information løbende. 

 

Opgaver: 

 

De 2 dommere ved hvert bord har følgende opgaver: 

 

Før kampen: 

Sørge for vand og glas til spillerne og til dem selv. 

Sørge for spillerliste eller blok til at skrive på. 

Polere baller i balpudser. 

Rengøre træbander med en fugtig klud. 

”Svabre”/støvsuge bordet inden kampen. 

 

Under kampen: 

 

Dømme korrekt efter reglerne, og sørge for at publikum kan følge med (opdatere scoretavle). 

 

Efter kampen: 

 

Fjerne glas, flasker, papir m.m. fra spillerbordet og tørre det af. 

Aflevere spillerliste på kontoret. 

Stille keglerne på deres plads og lægge ballerne i bal-skuffen. 

 

”Erkendtligheder”: 

For hver kamp der dømmes/rejses modtager man 1 stk. øl eller sodavand (Dog må dommerne naturlig-

vis ikke nyde alkohol, før de er færdige med dagens dommergerninger) 

Dømmer/rejser man 2 kampe i løbet af en dag modtager man derudover 1 stk. billet til et måltid mad.  

Dømmer/rejser man 5 kampe (eller mere) i løbet af stævnet deltager man derudover gratis i banketten 

lørdag aften.  

Alle dommere/keglerejsere modtager T-shirts/skjorter, som bedes båret under kampene. 



(Du bedes selv medbringe sorte bukser, sorte sko og strømper samt dit gode humør!!) 

 

”Praktiske oplysninger”: 

Ønsker du at give en hånd med, bedes du sende en mail til turnering@bkfluen.dk snarest muligt.  

Denne mail skal indeholde følgende: 

Navn, mail-adresse og tlf.  

Antallet af kampe du ønsker at hjælpe til i og evt. fordelingen af disse på dage. 

En evt. makker du ønsker at dømme sammen med. 

Tidspunkter du bestemt IKKE kan dømme. 

Størrelse på T-shirt/skjorte 

Eventuelle øvrige oplysninger vi bør tage hensyn til. 

mailto:turnering@bkfluen.dk

