SÖNDAGSLIGAN 2021/2022
Det är mycket glädjande att vi nu kan skicka ut laguppställningar, spelschema och diverse
information om Söndagsligan 2021/22. Hela tolv lag har anmält sig, och vi ser fram emot många
roliga och spännande matcher. Här följer lite information om Söndagsligan säsongen 2021/2022.
Speltiden är på söndagar kl. 17.15 - 19.15. Innan själva matchen startar har varje spelare rätt att
lägga två stenar var som uppvärmning. Var noga med att komma i tid, så vi hinner genomföra
matcherna under vår istid!
När matchen är slut meddelar kaptenen eller någon annan i laget matchresultatet till Lars-Erik eller
Lars innan ni lämnar Arenan. Tanken är att vi snabbt ska kunna lägga ut resultat och tabeller
fortlöpande på vår hemsida.
Vid ett speltillfälle under säsongen ansvarar varje lag för att plocka fram material, sätta ut hack
och pebbla inför spelet. Laget ansvarar då också för att allting plockas in i förrådet efter kvällens
spel. Det sistnämnda brukar vi alltid hjälpas åt med. Vilken söndag ditt lag har ansvaret för detta
framgår av bifogat spelschema.
Det är tillåtet att låna in spelare från andra lag om det krävs för att kunna genomföra matchen.
Om något lag får förhinder och en match måste skjutas upp, vill vi att ni meddelar någon av oss,
Lars-Erik eller Lars. Givetvis krävs även en dialog med motståndarlaget, så att ingen åker till Arenan
i onödan. Det är lagkaptenernas ansvar att hitta ett nytt speldatum inom 14 dagar, annars tvingas
vi notera ett wo-resultat. Denna åtgärd införs för att motverka en alltför haltande tabell.
Vi har lyckats få fram flera träningstillfällen innan första omgången av Söndagsligan:
• Onsdagen den 29 september kl. 17.00 - 19.00
• Lördagen den 2 oktober kl. 09.30 - 11.30,
• Söndagen den 3 oktober kl. 17.15 - 19.15,
• Torsdagen den 7 oktober kl. 18.30 - 20.30 och
• Lördagen den 9 oktober kl. 09.30 - 11.30
Vi vill också passa på att informera om möjligheten att beställa material såsom skor, kvast, kläder
m.m. inför säsongen. Detta kan ni göra till föreningens materialansvarige Fredrik Ottosson.
Alternativt kan lagkaptenerna göra beställningar till någon av oss båda i samband med det
uppstartsmöte kaptenerna har inbjudits till. Mötet blir den 3 oktober 2021, kl. 16.15 i Arenan.
VARMT VÄLKOMNA TILL ÅRETS SPEL I SÖNDAGSLIGAN!
Lars-Erik Persson, lars.e.persson53@gmail.com, tfn.nr 070-219 0881
Lars Carlsson, lars5809.karlsson@gmail.com, tfn.nr 070-509 2126

