Ordensregler:
1.

Der skal efter omstændighederne altid herske god RO
og ORDEN i klubbens lokaler.

2.

Alle henstillinger fra vagten skal efterkommes

3.

Turneringskampe har altid førsteret. Vis hensyn!

4.

Alle SKAL rydde op efter sig selv; Kaffekopper, tomme
flasker m.m.

5.

Efter turneringskamp, hold eller individuel, skal hjemmeholdet/spilleren selv rydde op. Det gælder både ved
billardborde og dommerborde.

6.

Efter (kamp) maden skal hjemmeholdet/spilleren rydde
mad og service ud, fylde opvaskemaskinen, tørre borde
af og rydde op.

7.

Betal altid kontingent m.m. til tiden. Alle turneringer
SKAL, for at du kan deltage, være betalt forud.

8.

Klubbens lokaler og ting må ikke beskadiges. Ting der
tilhører klubben må IKKE fjernes fra lokalerne.

8.

Parkeringskort udleveres i klubben.

10.

VI MÅ IKKE GLEMME HYGGEN!
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Retningslinjer for: UDGIFTSDÆKNING:

Retningslinjer for: VAGTORDNING:

Medlemmer der har afholdt udgifter til indkøb på klubbens vegne, kan få disse refunderet mod aflevering af bon eller kvittering til Søren. (Ikke turneringsudgifter)

Det tilstræbes, at alle medlemmer har en eller flere vagter i klubben pr. mdr.

SENIORSPILLERE: Udgiftsdækning ved turnering:
Holdkampe, DDBU/vest - klubben dækker delvist kørselsudgifterne med et tilskud på
1 kr. pr. km., fra klubben til udekamp og retur.
Holdkampe eller Finale holdkampe, DDBU/øst - klubben dækker delvist kørselsudgifterne med et tilskud på 2 kr. pr. km. Derudover dækker klubben også færge eller
brobillet. Hvis overnatning kræves, dækkes det ligeledes af klubben.
Klubben dækker IKKE kørsel til individuelt, før en evt. Regions-, Unions-, eller DMfinale. Ved en finale dækkes der i DDBU/vest og DDBU/øst efter samme regler som
ved hold.
Ved finalekampe, hold eller individuelt, hvor der spilles i 2 dage eller mere, dækker
klubben overnatning, hvis det kræves, og det gælder i hele DDBU. Skal dog godkendes af bestyrelsen på forhånd.
Til delvis dækning af licenskort, holdtilmelding og mad, betaler hver spiller 250 kr.
pr. hold man deltager på. Hvis man kun deltager i Individuel er prisen 125 kr.
Tilmelding til individuelle turneringer betaler spilleren selv.
Klubben dækker IKKE kørsel til pengeturneringer, seniorcupper, ladiescupper og lignende.

————————

UNGDOMSSPILLERE: Udgiftsdækning ved turnering (max. 19 år):
Betaler 60 kr. pr. hold de deltager på. Ungdomshold betaler klubben.
Ungdomsspilleren betaler selv for tilmeldingen til ungdomsturneringer og seniorturneringer.
Klubben dækker kørselsudgifterne til ungdomsturneringer, DDBU/vest 1 kr. pr. km.,
og DDBU/øst 2 kr. pr. km.
Klubben dækker dog KUN 1 ungdomscup DDBU/øst, udover evt. finale.
Ved deltagelse i seniorrækker, gælder de samme regler, som for seniorspillere.

————————

Evt. turneringsudgifter refunderes af kassereren, når der indsendes eller afleveres en
udfyldt køreseddel + evt. bilag.

Som vagt i klubben, er du ansvarlig for BK Fluen. Dvs. du har ansvaret for at åbne og
lukke klubben den dag/de dage, hvor du har vagten. Til hverdag fra 18.00 til ca. 23.00
Som vagt skal du, når du åbner:
Tænde lys i alle rum, dog ikke over bordene, tændes kun ved brug.
Tænde automater og udsugning i rygerum.
Evt. tænde for loft-propel
Som vagt skal du, når du lukker:
Notere antal medlemmer der har været i klubben i løbet af aftenen og ca.
hvor mange timer disse i alt har spillet.
Slukke lys i alle rum, slukke automater og udsugning i rygerum.
Tørre borde af i spillelokale og rygerum, samt tømme askebægre.
Evt. slukke for loft-propel
Lukke ALLE vinduer (også i loftet) og checke om bagdøren er spærret.
Medlemmerne støvsuger selv bord og pudser baller, når de skal bruges.

Retningslinjer for: TRÆNING & TURNERING
Tøj:
Fra klubbens side vil vi gerne henstille til, at ALLE stiller op i VORES officielle spilledragt som er: Lange sorte bukser, sort Polo-shirt m/emblem og sorte sko. Dette
gælder både for individuelle spillere, og ved deltagelse på hold.
Baller:
I skabet på kontoret står der baller og kegler beregnet til brug fortrinsvist ved turneringer. Disse må dog også gerne anvendes ved (seriøs) træning, men uanset hvornår
disse anvendes, så HUSK at stille dem tilbage i skabet efter brug!!
Prioritering ift. bordvalg:
Vi er jo efterhånden – og dette er jo en positiv ting - blevet mange turneringsspillere.
I langt de fleste tilfælde giver dette dog ikke problemer, idet vi jo heldigvis som hovedregel er gode til at tale sammen.
Men kan der i enkelte tilfælde ikke opnås enighed, gælder følgende prioritering:
1. Turneringskampe prioriteres over træning.
2. Turneringskampe der er planlagt fra starten fra DDBU’s side prioriteres
over kampe, som er flyttet til den pågældende dato.
3. Det højest rangerende hold vælger først ved flere turneringskampe
a. Ved flere hold i samme række, vælger det hold først, som ligger bedst
placeret i stillingen.
4. Ift. individuelle kampe kontra holdturneringer, kan dette i øjeblikket kun
karambolere om lørdagen, hvor det normalt kun er elitedivisionen der spiller
kegleholdkampe. I dette tilfælde vælger elitedivisionen først.

