
Turneringsreglement for Bistrocuppen 2017.  
 
Turneringen starter mandag den 24. april kl. 18.30. Der holdes sommerferie i ugerne 27, 28, 29, og 30 
Pris pr. hold kr.150 som indbetales til Jørgen Odgaard, første gang i møder Ørum i turneringen. 
 
I 2017 afvikles Bistrocuppen i 3 puljer kaldet: pulje 1, pulje 2 og pulje 3 
 
Der spilles 2 kampe pr hold. Først spiller hjemme-1 mod ude-1 i anden runde spiller hjemme-1 
mod ude-2 og hjemme-2 mod ude-1.  Alle resultater registreres. 
 
Spillerne fordeles i puljerne med navn på faste spiller i hver pulje som ikke kan skifte pulje.  
Navnene på faste spiller oplyses inden turneringsstart til turneringsledelsen. 
 
Udeholdet starter altid kampen. Der spilles med snore mellem banerne. Hjemmeholdet skifter bane. 
 
Manglende fremmøde = tabt kamp. 
 
Til hver kampaften stiller hver klub med 4 spiller i de tilmeldte puljer. 
Hvis en klub er forhindret den pågældende dag, aftales en anden kampdag med modparten. 
 
Kampene afvikles fra kl. 18.30. 
 
Hjemmeholdet skal ringe eller sende resultatet til Kjeld Gregersen 86690240/40860240 eller på mail 
bistrocup@gmail.com på kampaftenen mellem kl. 21.30 og 22.30. 
 
Eksempel: Pulje 1. er resultatet 3 -13, 12 - 13,  tilsvarende for pulje 2 og 3. Efter første kamp krydser 
man over og spiller mod det andet hold, resultaterne noteres på samme måde som første runde. 
 
Hvis to hold slutter med lige mange point gælder først antal point i indbyrdes kampe, dernæst flest bolde 
i indbyrdes kampe og til sidst flest bolde i alle kampe. 
 
 
Hjemmeholdet er vært med øl/vand måske kaffe/kager til spillerne. Husk det sociale samvær er meget 
vigtigt. 
 
Bistrocuppen afvikles i 4 finaler med i alt 24 hold. “Løvel 4” erstatter Vejrumbro i pulje 3 - da 
Vejrumbro ikke kan stille med hold til denne pulje.  
 

● A: finale afvikles i Vammen mandag den 28. august kl. 9.30 med deltagelse af nr. 1, 2, i pulje 1, 
nr. 1, 2, i pulje 2  og nr 1, 2 i pulje 3. 

 
● B: finale afvikles i Klejtrup torsdag den 31. august. kl. 9.30 med deltagelse af de hold der er 

placeret som nr. 3-4 i hver pulje. 
 

● C: finalen afvikles i Møldrup mandag den 4. september kl. 9.30  med deltagelse af  de hold der er 
placeret som nr.5-6 i hver pulje. 

 
● D: finalen afvikles i Lindum torsdag den 7. september kl. 9.30 med deltagelse af de hold der er 

placeret som 7-8 i hver pulje. 
 
Tjele mesterskaberne afvikles i Løvel mandag den 11. september kl. 9.00. 
 
Klubberne skal stille med mindst 4 damer/mand for at kunne deltage, men det er en fordel for afviklingen 
at klubberne stiller med 8 spillere, da hver klub skal spille 14 kampe. Husk at klub og spiller navne 
indberettes senest den 31. august. 2017. 
 
Afslutningsfesten afholdes i år fredag den15. september, i ukendt sted endnu. 

mailto:bistrocup@gmail.com


 
 
 
De enkelte klubbers stilling kan følges på hjemmesiden: https://sites.google.com/site/bistrocup  
 
 
 
Kontaktpersoner. 

By Person Telefon nr. Mail adresse  

Vammen Erik Pedersen 40509988  gep@energimail.dk  

Ørum Jørgen Odgaard 86652087 vibevej6@orumnet.dk 

Hammershøj Peder Olesen 42187004 lindgaard33@gmail.com 

Møldrup Knud Christensen 86692073 cknud45@gmail.com 

Vejrumbro Jens Thygesen 86654246 jens.thyg@outlook.dk 

Lindum Tage V. Nielsen 98544254 tage.vegeberg.nielsen@hotmail.com 

Løvel Jens Henriksen 86699156 dittejens@mail.dk 

Klejtrup Jens Møller 98546027 Jens.t.Moller@gmail.com 

 
Bestyrelse: 
Kjeld Gregersen, tlf.86690240 / 40860240,  
Jørgen Odgaard tlf.86652087 / 22971352,  
Peder Olesen tlf. 42187004 
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