
 OBS! VIKTIGA NYHETER!!! 
 

Seriespel 2010-11 
 

Vi försöker nu ta ett nytt grepp för att få ordning på lagspelet med syfte att underlätta för 

såväl lagledare som spelare. Vi har i styrelsen tagit beslut om att under säsongen 2010-11 

spela med två 8-mannalag i allsvenska systemet och ett 5-mannalag i ”småländskan”. 

Hur ska vi nu göra för att få roligt, lagkänsla, samhörighet och allt att flyta smidigt…?! 

  

Jo, vi kommer att ta ut 9-10 spelare till 8-mannalagen och 6-7 spelare till 5-mannalaget!! 

Därefter skall laget helst klara hela säsongen med disponibla spelare!! Alla i laget kommer 

alltså inte att få spela alla matcher, men alla ska spela! Lagledaren och laget kommer 

själva överens om vem som skall spela vilken match. Lag I får aldrig rycka spelare ur lag II 

och inte heller lag II ur lag III! Laget är laget!! Reserverna finns alltså i laget! 

 

Men vi börjar med att DU talar om hur du vill ha det! A-, B- eller C-spelare!? 

A = Jag är mycket intresserad och kommer att planera för att deltaga i alla seriematcher. 

B = Jag är intresserad men vet redan nu att jag inte kan/vill ställa upp varje gång. 

C = Jag kan tänka mig att hoppa in som reserv vid något enstaka tillfälle. 

D = Inte intresserad av lagspel. 

 

Speldagar för allsvenskan 2010-11 är följande: 24.okt, 14.nov, 5.dec, 16.jan, 6.febr, 27.febr, 

och 20.mars. 

Speldagar för 5-mannalaget (i Småländskan) är ännu inte fastställda 

 

Du ska senast 15. september anmäla till Bengt Wihlborn vilken kategori du tillhör! 

Därefter kommer vi att ta ut lagen bestående av främst A-spelare. B- och C- spelare 

kompletterar vid behov. Du kan alltså få en given plats i något av lagen även om du är 

lågrankad! A-spelare går alltid före B- och C-spelare! 

Lagledarna vet sedan vilka (B- och C-spelare utanför lagen) som i första hand ska tillfrågas 

vid behov. 

Arbetsgången blir följande….. 

1. Anmäl till Bengt Wihlborn senast 15. september till vilken kategori du tillhör. 

2. Styrelsen tar ut lag I, II och III.  

3. Lagledare utses. Klart 30. sept. 

4. Lagen samlas och diskuterar olika frågeställningar. Klart senast 20.oktober. 

5. Första ronden 24.okt….. 

 

Påminner också om vad som är beslutat avseende ”matchvärd”(se webben) !! 

Nu skapas alltså naturliga möjligheter att utse matchvärd (lagmedlem som inte spelar!?). 

 

B Wihlborn 

Ordf  

PS. Anmäl också om du är intresserad av att spela Lag-DM som genomförs i Växjö 20-

21.nov! Det är 4-mannalag och jag hoppas på många lag ur klubben. 


