
Hej igen alla sweboardspelare,

dags att återkomma nu om höstens lagspel. Första uppgiften blir att forma lagen. Några lag är i 
princip givna, för några andra hänger det på dig och resp lagledare:

Norrland Lagledare zeke Sverker Frän 0703373702

Göteborg Lagledare spagaten Kjell Zachrisson 0705291655

Malmö/Lund Lagledare yegger Johan Hokfeldt 0708671707

Bondestam Lagledare henke Henrik Bondestam 0709927267

Vasa Lagledare kajak Kaj Jacobsson 0705875351

Vimmerby Lagledare MrCool Cristian Olivestam 0702617287

Sandviken Lagledare Fika Per-Johan Emtell 0706436119 – helst sms

De fyra förstnämnda lagen fastställs av resp lagledare, men ingenting hindrar att du anmäler ditt 
intresse att ingå i laget.

Ett lag består av fyra ordinarie spelare och som högst två reserver.

Till de tre sistnämnda lagen får du själv anmäla ditt intresse om du vill ingå i laget. För laget Vasa är
det naturligaste att det i första hand utgörs av spelande medlemmar på Vasamuseet, men det är 
naturligtvis inget krav. Blir intresset för att ingå i Vasalaget stort får vi helt enkelt bilda ytterligare 
ett Vasalag. 

Varken i Vimmerby eller Sandviken finns det antal spelare som behövs till ett lag vilket innebär att 
du som gärna vill vara med i lagspelet, men inte känner någon naturlig anknytning till något annat 
bestämt lag, anmäler dig själv. Sen får lagledaren, tillsammans med de andra lagledarna göra sitt 
bästa för att puzzla ihop så naturliga lag som möjligt.

Cristian svarar för registrering av lagen, senast i vecka 37 och därefter för sammanställningen av 
resultaten. Per-Johan är domare och avgör eventuella tvister eller beslut som kan gälla matcher som 
inte hinner spelas eller lag som saknar spelare.

Vi räknar med att första spelomgången startar i vecka 38. Hör av dig till någon av oss lagledare så 
att vi i princip kan ha lagen fastställda direkt efter sommaren.

Lagets namn bestäms inom laget. I lagspelet hoppas vi kunna ge plats för alla som vill, erfarna såväl
som nya spelare. Och kom ihåg att ta eget initiativ!

Hur spelet mellan lagen skall läggas upp återstår att lösa. Det finns flera förslag, men vi återkommer
till detaljerna. 

/Per-Johan


