
 

 

Er du træt af at være hajføde?  

Så læs endelig videre!   
 

DBgF og BMS Backgammon Klub inviterer til  

Hajfri Hygge 13.0 – turneringen, hvor du er favorit!   

Vi spiller lørdag den 22. april 2023 

på Aktiv Centeret, Rolighedsvej 12, 2750 Ballerup. 

 

Konceptet med turneringen er hygge for alle. Alle skal have mulighed for en succesoplevelse med BG også 

selvom man ikke nødvendigvis vinder over brættet. Der er to rækker:   

• Søstjerne-rækken:  For spillere med en TMP under 1.000 eller 950 i rating  

• Havfrue-rækken:  For spillere med en rating under 1.050.  

Det er ratingen på tilmeldingstidspunktet - når betalingen modtages, der gælder. Klarer du kravene til begge 

rækker, kan du selv vælge, hvilken række du vil deltage i.  

Deltagerantal (vi laver også gerne en venteliste):  Max 16 i Søstjerne-rækken og max 16 i Havfrue-rækken. 

 

 

Tidsplan:   

09:30 Aktiv Centeret åbner (evt. senregistrering)  

10:15 Sidste mulighed for tilmelding  

          (og evt. oprettelse i DrawBoss) 

10:25 Velkomst og kickoff for begge rækker  

          (lodtrækning i DrawBoss) 

10:30 1. runde 

12:15 2. runde + frokostpause  

14:30 3. runde  

16:15 4. runde  

Ca. 18:00 Forventet sluttidspunkt  

Frokost klares mellem runderne – der er ekstra tid i 2. 

runde til det. Der vil være gratis kaffe på spillestedet 

samt salg af sodavand og snacks.  

Der bliver mulighed for forplejning på stedet, vi 

vil senere melde de nærmere detaljer ud, om pris 

m.v. Det er også tilladt at medbringe egen mad eller indkøbe andetsteds i Ballerup. 

 

Format:   

Søstjerne- og havfruerækken:  4 runders Monrad (alle er garanteret fire kampe), matchlængde: 9 point  

I tilfælde af pointlighed, vil præmien splittes, mens det vil være korrektion der afgør placering (3-4 

korrektion). Turneringen er resultatgivende efter gældende regler.  

Ur regler: For søstjerne- og havfruerækken gælder option 



 

 

Deltagelse og betaling: 

Pris for deltagelse: Søstjerne- og havfruerække: 

120 kroner. (Indskud 100 kr., registrering 20 kr.). 

Prisen er eksklusiv mad, pris m.v. for dette 

meldes som nævnt ud senere. 

Bemærk:  Man er først sikret en plads, når 

pengene er modtaget.  

Betalingsform:  MobilePay = 2155 1601 

(Christian Skjæran), Kontakt os hvis du ønsker 

at betale via bankoverførsel. Husk at angive 

DBgF-nummer og om du vil deltage i Havfrue (H) 

eller Søstjernerækken (S)  

Kontingent:  Alle deltagere skal have betalt  

kontingent til DBgF. Er du helt ny, har du mulig- 

hed for at få gratis medlemskab dit første år. 

Præmiefordeling: Søstjerne- og havfruerækken:   

1. præmie: 62,5 % (= 1.000 kr. v. 16 deltagere), 

2. præmie: 37,5 % (= 600 kr. v. 16 deltagere). 

Der vil også være nogle ”klappepræmier” som 

lodtrækkes blandt dem der ikke vandt kontanter. 

 

Turneringsleder:   

Christian Skjæran 

christianskjaeran@gmail.com  

Tlf. 2155 1601 
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