
 FredagsSkomager  

 http://www.bkfluen.dk  

BK Fluen har startet 2 GP-turneringer udi det ædle spil Skomager. Én der 

kører i lige uger og én der kører i ulige uger. Turneringerne afsluttes ca. 

hvert halve år i forbindelse med hhv. SommerBegærlig og JuleSkomager 

(første gang ved JuleSkomager 2014). Placering i de 2 afslutningsstævner 

optjener ranglistepoint på lige fod med de ”normale” fredagsstævner, 

dog således at der ved deltagelse i disse stævner optjenes ”dobbelte” 

point, og dette gælder såvel forud som bagud. Stævnerne vil lejlighedsvis 

blive ”krydret” med lidt godt til ganen som det er kendt fra de velkendte 

FredagsHygge-arrangementer.  

Stævnerne vil blive afviklet jf. nedenstående skema. 

Deltagerantal >7 5-7 4 3 

Afvikling 
Makkerpot Enkeltmands Enkeltmands Enkeltmands 

1 runde 1 runde 1 runde 2 runder 

Distance 100 60 80 80 

GP 1 10 5 3 

GP 2 8 3 2 

GP 3 6 2 1 

GP 4 5 1  

GP 5 4   

GP 6 3   

GP 7 2   

GP 8 1   

 

Hvor turneringerne afvikles som makkerpot vil holdene blive sammensat 

efter den aktuelle rangliste, således at den bedst placerede herpå danner 

makkerpar med den dårligst placerede osv. Skulle der være deltagelse af 

et ulige antal deltagere vil den midterste på ranglisten opnå den ære at 

spille med sig selv. Ved makkerpot optjener begge holddeltagerne det 

fulde antal GP-point, dog IKKE dobbelt til den eventuelle solist. 

Pris for deltagelse i de ”normale” fredagsstævner udgør kr. 20,-. Et beløb 

der ubeskåret går til præmie(r) til de(n) bedste på dagen. Ved deltagelse 

af under 7 deltagere/hold tager vinderen det hele, og ellers deler de 2 

bedste beløbet i forholdet 65/35 (afrundet til hele 10’ere). 

Tilmelding kan foregå via email, på opslagstavlen eller ved fremmøde på 

spilledagen inden stævnestart kl. 18:00.  

Forhåndstilmelding er dog nødvendig for deltagelse i FredagsHygge, 

SommerBegærlig og JuleSkomager. 

Og nu til guleroden: 

BK Fluens bestyrelse har været så venlige at udlodde nedenstående 

præmier til de deltagere der ved turneringernes afslutning måtte vise sig 

at befinde sig blandt de 3 dygtigste, heldigste og/eller flittigste målt efter 

GrandPrix-point. Hertil kommer at det ikke synes usandsynligt at Søren i 

forbindelse med afslutningsstævnerne dykker dybt ned i sækken med 

sponsorgaver, for med rund hånd (og efter lodtrækning) at fordele 

effekter herfra mellem de tilstedeværende turneringsdeltagere  

 

Placering Præmie 

1 500,- 

2 250,- 

3 100,- 

 

Mød talstærkt op (og helst HVER fredag). ALLE er velkomne. Vi der er 

endt op som ”stamkunder”, stort set hver fredag, hygger os i hvert fald 

gevaldigt under stævnerne, og det samme synes at gøre sig gældende for 

de der (desværre kun lejlighedsvis) dropper ind på en gæsteoptræden. 

VI SES PÅ FREDAG / Jørgen 

http://bkfluen.dk/index.htm

