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Så er der åbnet for tilmeldingen. 
HUSK at sidste frist, for tilmeldingen er 5. juni 2023 
Sådan gør du: 
 
Gå ind på dette link: DBwF Vest Holdtilmelding 
Og udfyld oplysninger om klubben: 
 

 
Kontaktperson er navnet på den person i klubben vi kan kontakte, hvis der skal laves æn-
dringer i jeres tilmelding. 

Det samme gælder tlf. nr. og gerne så vi kan kontakte personen, søndag den 18. juni hvor 
vi fordeler de tilmeldte hold i rækkerne. 

E-mail er en e-mail vi kan skrive til i forbindelse med tilmeldingen. 

Klubnavn, det er vigtig at det er rigtig, da det er det navn I kommer til at spille under hele 
næste sæson. 

Jeres klubnummer er det nummer i finder i Excel filen her skal i bare tage de sidste 5 cifre i 
nummeret 

Under bemærkninger – her skrives hvis I ikke kan spille om søndagen, eller at hold 1 og 2 i 
samme turnering, ikke vil spille i samme række…. 

Vores spilleplan i næste sæson er meget presset og vi kan derfor ikke garantere at der kun 
er en kamp pr. weekend, derfor bliver i spurgt om i ønsker få eller mange ”dobbelt weeken-
der”, hvor i skal spille i samme række både lørdag og søndag. 
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Så ruller du længere ned og kommer til dette: 

 
I hvert felt skriver du et tal (det antal hold i vil tilmelde i hver turnering), har i ikke hold til en 
række, så er det ikke nødvendigt at skrive noget. 
 
I nogle rækker bedes der om snit, det er snittet for alle jeres spillere på holdet for en serie 
eksempel 4-mands Open – 155 
 
Når du er færdig, scroller du ned i bunden hvor der er en knap der hedder send tilmeldingen 
Når du trykker på den, er dine hold tilmeldt, og du vil modtage en e-mail, på den adresse du 
oplyste i starten. 
 
Vi håber på mange tilmeldinger. 
 
Alle ønskes en rigtig god sommer, og på forhåbentligt gensyn til efteråret,  
når vi starter en ny sæson. 


