INFORMATION – GARAGELIGAN 2022/2023
Nu börjar vi planeringen av nästa säsong av vår husliga. En säsong
som kommer att innehålla lite förändringar.
Speldagar
Garageligan kommer att spelas på måndagar och på fredagar.
Speltider
På måndagar kommer man att få spela antingen klockan 18:15 eller
klockan 19:15. På fredagar kommer att man få spela antingen klockan
17:30 eller klockan 18:30.
Antal divisioner
Denna säsong kommer det att bli 8 divisioner. Varje division kommer
att max innehålla 6st 3-mannalag.
När börjar Garageligan?
Jämna veckor (måndag eller fredag)
Vecka 38, 40, 42, 46, 48, 4, 6, 10, 12 och vecka 14
Ojämna veckor (måndag eller fredag)
Vecka 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 11, 13 och vecka 16
Garageligan kommer inte att spelas under höstlovet (v.44), jullovet
(större delen av december), sportlovet (v.9) eller påsklovet (v.15).
Kickoff party
Lördagen den 3 september (2022) kommer vi med anordna en
uppstartsfest för samtliga lags deltagare.
Avslutningsfest
Lördagen den 29 april (2023) kommer vi att anordna en
avslutningsfest för samtliga lags deltagare.

AVGIFTER – GARAGELIGAN 2022/2023
Säsongsavgift
Säsongavgiften erläggs vid ert lags första start för säsongen. Avgiften
avser kostnader för hantering av de administrativa kostnaderna för
Garageligan. Avgiften avser per lag.
KOSTNAD: 100 kr
Kostnad per omgång
Innan varje spelomgång skall en spelavgift erläggas. Kostnaden avser
administrativa kostnader samt banhyra. Kostnaden som anges är per
lag och omgång.
KOSTNAD: 360 kr
Avgift vid Walkover/Inställd match
Om någon match inte spelas och där ena laget lämna WO skall det lag
som lämnar WO/Ställer in en match erlägga avgift för uteblivet spel.
Avgiften avser kostnad för banhyra
KOSTNAD: 200 kr

PRISUTDELNING – GARAGELIGAN 2022/2023
PRISUTDELNING
När säsongen för samtliga lag och divisioner är färdigspelade, så
kommer vi att hålla prisutdelning på den anordnade
avslutningsfesten som är satt till den 29 april (2023).
FÖRDELNING
Vinnande lags spelare i varje division kommer att tilldelas varsin
medalj.

