
Nordvestligaen indbyder til singleturneringerne

Premier League og Lady League

Turneringen er for alle dartspillere og giver mulighed for at 

• møde andre hyggelige dartspillere
• spille lidt mere turneingsdart efter ddu´s holdturnering er slut

Det er 4. gang turneringen spilles og havde i 2017 deltagelse af 65 spillere. 

Turneringen for herrespillere er opdelt i 3 rækker – Premier League, League A og B. 
Damerne spiller Lady League.

Der tilmeldes til rækkerne ud fra sidste års placering i Premier League og League A jf. 
vedlagt liste. Spillere kan ikke tilmelde sig i en lavere række.  
Der er åbent for tilmelding til både League A og B – Er der flere end 24 spillere tilmeldt 
til League A afgør turneringsudvalget, hvilke spillere, der spiller i A og B.

I Lady League spilles der kun i en række, som opdeles i puljer ved mere end 12 tilmeldte
Lady League spilles over 5 tirsdage, 1/5, 8/5 og 22/5 (indledende), 5/6 og 12/6 (slutspil)

Premier League spilles over 5 onsdage 2/5, 9/5 og 23/5 (indledende), 6/6 og 13/6 (slutspil)

Sisdste år blev sidste spilledag for slutspil i Premier League og Lady League (top 6) spillet 
på en fredag. Det vil vi gentage i år, hvor datoen, den 15/6 (og ikke 12/6 og 13/6)

Vi vil gøre alt for, at alle får mulighed for at deltage. Skulle I have ønsker om placering i 
samme pulje på grund af kørselsudfordring, skrives det på tilmeldingen, og vi prøver at 
tage højde for det.



Tilmeldingen til turneringen og betaling skal ske senest torsdag, den 19. april til Jens 
Martin Jensen på jensmartin1966@gmail.com eller på tlf. 71 77 21 06. Tilmeldingsgebyr 
indsættes på reg. nr. 1726 konto nr. 0719530591. Husk at skrive navn i reference.
Tilmeldingsgebyr er på 100 kr. pr. person

Tilmeldingsgebyret går til præmier i alle rækker. Præmierne vil i modsætning til sidste år 
bliver holdt i de rækker man er tilmeldt i. Der bliver i slutspillet IKKE spillet på tværs af 
rækkerne

Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at være med i turneringerne

Turneringsudvalget i Nordvestligaen.
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