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Regler for Drømmeholdet 

 

1. Betaling for Drømmeholdet skal ske ved tilmeldingen. Prisen er 50 kr. pr. hold. Du kan deltage 

med lige så mange hold du har råd til. 

 

2. Drømmehold kan kun deltage i turneringen, såfremt alle regler omkring holdopstillingen er 

overholdt. 

 

3. I videst muligt omfang, lægges den aktuelle stilling ud på klubmodulet i ugen efter 

kampafviklingen. 

  

4. Konkurrencen løber fra Danmarksturneringens 1. runde og indtil slutspillet er færdigspillet dvs. 

11 runder. 

 

5. Korrekt tilmeldt drømmehold skal være Allan Stensdal Fredskilde i hænde senest lørdag d. 6. 

september kl. 12.00 (meget gerne før). Tilmelding sker vha. tilmeldingsblanket, som også ligger på 

hjemmesiden. 

 

6. Et hold består af 6 herrer og 4 damer. Holdet skal sammensættes med 3 spillere fra hver af de 3 

drømmeholdstrupper samt 1 vilkårlige spillere efter eget valg fra en af trupperne. Et hold må altså 

gerne bestå udelukkende af single spillere. Det eneste krav er, at der er valgt 6 herrer og 4 damer i 

alt fordelt med mindst 3 spillere fra hver trup. Se opslag med drømmeholdstrupper på hjemmesiden. 

Trupperne er opdelt af træner Casper Roth.  
 

6a. Hvis en spiller ikke deltager i en holdkampsrunde, gives der kun point for de resterende spillere, 

det er ikke muligt at indsætte en reserve. Vindes en kamp uden kamp, tildeles spilleren point som 

havde vedkommende vundet i 2 sæt med over 5 point til modspilleren i hvert sæt. 

 

7. Spilleren markeret med * er holdets kaptajn. Pointene holdkaptajnen indtjener tæller dobbelt. 

 

8. Vinderen af Drømmeholdskonkurrencen er det hold, der har optjent flest point. I tilfælde af 

pointlighed kigges først på flest afgivne ”æg” (≤ 5 points). Er der stadig pointlighed trækkes der lod 

blandt de ligestillede. 

 

9. Efter sidste runde kåres desuden Årets Drømmefyr og Årets Drømmekvinde, værende de to 

spillere der har skaffet flest point til deres managere. 

 

10. I tilfælde af tvivl eller uenighed om konkurrencevilkårene tilkommer det formanden Casper 

Andersen og kasseren Peter Horn Lauritsen at fastlægge fortolkningen og afgøre spørgsmålet efter 

skøn. 
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Sådan får dit Drømmehold point 

 

Din spiller: 

 Vinder 1 sæt 2 point 

 Vinder kampen i 3 sæt 8 point 

 Vinder kampen i 2 sæt 12 point 

 Giver æg (≤ 5 pts.) + 5 point 

 Giver guldæg + 10 point 

 Kampens spiller 4 point 

 

Køb forstærkninger undervejs 

 

Efter sidste spillerunde før jul, vil det være muligt at foretage op til 3 udskiftninger på dit hold. 

 

Det vil efter tilmelding og indtil tilmeldingsfristen (lørdag d. 6. september 2014) være tilladt frit at 

ændre holdopstillingen jævnfør de gældende regler om holdopstillingen. 

 

Præmier 

 

Præmien til årets Drømmeholds Manager 2014/15 er et gavekort på xxx kr. afhængig af antal 

tilmeldte. Alle tilmeldingsgebyrer går til præmier 

 

Der er desuden præmier til årets Drømmefyr og årets Drømmekvinde. 

   

 

 


