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Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963

Den 10. marts 2015

Kære medlem af Forty
Dette er en FortyInfo, der drejer sig om at hverve dommere til DCF.
Jeg har modtaget nedenstående fra Ole Roland, DCF, og det er lige noget for nogle af os.
Du kan roligt melde dig og lade andre om at vurdere dine evner. Hvor svært kan det være.
Skulle denne mail blive væk, kan du også se opfordringen på Fortys hjemmeside: www.forty.dk
Med venlig hilsen

Kjeld Lyngsø
Til alle klubber.
Sæsonen står for døren – om godt en måneds tid spilles de første kampe i 2015.
Dommerudvalget er i gang med at påsætte dommere til alle de kampe, hvor forbundet
forsøger at finde neutrale dommere til. Der er skrevet ud til alle kendte og aktive dommere
fra sidste sæson – og man er begyndt at melde sig under fanerne.
MEN – forbundet/spillerne/divisionerne har brug for flere dommere – meget gerne ”lidt
ældre og modne” tidligere spillere – og dem er der jo mange af i Danmark .
Ikke fordi at der er noget som helst galt med nye, unge dommere – de gør en fin indsats –
men de spiller stadig selv cricket og har derfor mange ”bindinger” på deres indsats.
DERFOR opfordres alle klubber til at se deres medlemslister (også tidligere) igennem for
interessante navne på deres tidligere ”topspillere” – og udpege mulige emner som – måske –
kunne tænkes at give et nap med, når alle dommertjanser skal fordeles.
ALTSÅ – kort sagt – har klubberne nogle bud på, hvem der evt kan overtales til at virke
som dommer?
HVIS man har et navn eller to eller tre, bedes man venligst sende disse incl tlf/mail til
dommeransætterne, som så SELV vil kontakte de mulige emner og forsøge at overtale dem

I Øst bedes man sende navnene til dommeransætter Jesper Jensen - jejedkdk@yahoo.dk
I Vest bedes man sende navnene til dommeransætter Per Rasmussen per.rasmussen@surfmail.dk
På forhånd tak 
Med venlig hilsen
På Dommerudvalgets vegne,
Ole Roland
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