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Kære deltager i klubturneringen 2021 

Vi kan igen i år glæde os over stor tilmelding specielt i alle herrerækker. Det er rigtig dejligt, så vi håber vejret holder, 

og at det bliver en god og sjov turnering. 

Her kommer vigtig information om reglerne for klubturneringen – læs dem, så vi undgår unødige konflikter 

undervejs i turneringen ���� 

Se lodtrækningen i de enkelte rækker ved at  klikke på det relevante link her på hjemmesiden. 

Det er MEGET vigtigt, at I hurtigt aftaler at spille jeres kampe, så hele turneringen ikke pludselig bliver låst af andre 

aftaler, bookede baner eller dårligt vejr. Vi har fastsat nogle terminer, som I så vidt overhovedet muligt skal 

overholde for 1., 2. og 3. runde for at sikre nødvendig fremdrift i turneringen. Så ring til din første modstander/(ere) 

og få aftalt en dato for jeres kamp! 

Regler for kampafvikling i alle rækker: 

I skal reservere bane med egne numre og benytte egne bolde.  

I kan frit aftale, hvilket sæt tennisregler der skal gælde for jeres kamp, men aftalen skal indgås inden kampen starter. 

Hvis I intet aftaler, spiller I bedst af 3 sæt med tiebreak ved stillingen 6-6 i 1. og 2. sæt. Kommer I ud i et eventuelt 3. 

sæt, spiller I match-tiebreak (til 10). 

Står der 40-40 spiller alle rækker - og dermed også i double - med fordelsregel som i de ”gamle” regler. 

Efter kampen skal vinderen/vinderholdet straks skrive resultatet ind på skemaet, som er ophængt i klubhuset – se 

vejledning nederst. 

BEMÆRK, at KOMBI-rækken stadig er åben for tilmelding og først lukker den 21. september 2021 kl. 18.00 – KOMB-

kampene afvikles alle på finaledagen. Tilmeld dig via den udsendte doodle, som du også finder på klubbens 

hjemmeside.  

Vi ønsker jer gode kampe. 

Hilsen  

Gitte (22 81 68 35), Jesper (21 84 66 36), Uffe (23 83 88 77) og Jette (20 77 94 64) 

 

Vinderen/vinderholdet skriver umiddelbart efter kampen resultatet på de  
ophængte kampplaner i klubhuset. 
Husk at skrive navn på vinderen/vinderne samt sætcifrene, så det øverste  
ciffer er for den/dem der står øverst i spilleplanen f.eks. 
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