
BRABRAND TENNIS – TILMELDING TIL ÅRETS KLUBTURNERING 

Kære tennisspillere i Brabrand 🎾😎 

Så er det ved at være tid igen: Årets klubturnering er lige om hjørnet!! 

Vi har i Klubturneringsudvalget glædet os i lige knapt et år til at se, hvem der udfordrer de 
forsvarende mestre – måske en garvet Brabrand Tennis’er, eller får vi nogle debutanter med i 
finalerne igen i år? 😀 

I denne mail får du info om rækker, tilmelding og alt det andet praktiske, du gerne vil vide 👇 

 

🎾 Hvad er klubturneringen? 

Klubturneringen er årets højdepunkt. Det er en turnering for alle medlemmer, hvor vi spiller mod 
hinanden på vores respektive niveauer. Du melder dig selv (og evt. din makker) til i den række, 
du/I synes passer bedst, så trækker vi lod om turneringsplanens første kamp, og så kører det 
ellers indtil finalerne. Vi spiller alle finalerne på samme dag – den skælsættende 
Klubturneringsdag den 25. september 🎉 Det vil også være vores fælles sæsonafslutning. 

Turneringen er din mulighed for at komme godt ind i klubben, udfordre dine gamle rivaler eller 

finde nye tennismakkere. Vi i Klubturneringsudvalget elsker at møde alle nye medlemmer og 
gense gamle modstandere. Så hvad end du er på begynderholdet eller med i Seniorserven eller 
måske slet ikke på hold, så vil vi glæde os til at se dig spille – og måske spille mod dig! 

 

🎾 Hvilke rækker er der, og hvordan forløber turneringen? 

Vi har mange forskellige rækker. Du bestemmer selv, hvilke(n) du stiller op i, men det er 
selvfølgelig sjovest, hvis du rammer dit niveau 😊 Alle tilmeldte er garanteret én kamp – vinderne 
går videre, så hvis man taber sin første kamp, er man ude af den række.   

- Mixdouble  
- Damedouble række A, B, C 

- Herredouble række A, B, C 

- Damesingle række A, B, C 

- Herresingle række A, B, C,  
- KOMBI-double: Denne række er et kæmpe hit, fordi ALLE kan være med! Vi spiller kun 

kampe i denne række på selve Klubturneringsdagen den 25. september. Her blander vi 
holdene, så en begynder er sammen med en rutineret, og så spiller vi doubleturnering. Man 
melder sig til enkeltvis her, så du skal ikke have en makker fra start. I denne række spiller vi 
med de grønne bolde, der er 25 % blødere end normale bolde, netop så alle kan være 
med. 

Turneringen forløber sådan, at alle de indledende kampe aftaler og reserverer I selv baner til. 
Finalerne arrangerer vi i Klubturneringsudvalget, og dem spiller vi til Klubturneringsdagen den 25. 
september. I alle indledende kampe spiller I med jeres egne bolde. Inden kampen starter, aftaler I, 
om I spiller match tie-break eller et helt 3. sæt. Hvis I ikke aftaler noget, spiller I match tie-break. 

Det kan være, at vi i udvalget vurderer, at enkelte spillere skal spille i en anden række, end de har 
tilmeldt. Så kontakter vi jer og finder ud af, hvad der er den bedste løsning. Det kan også være, vi 
bliver nødt til at slå et par rækker sammen, hvis der ikke er nok tilmeldte. Alt sammen for at 
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arrangere den bedste og sjoveste turnering – for det er jo hvad det handler om (og så selvfølgelig 
den store og vigtige prestige ved at være Klubturneringsvinder 😎). 

 

🎾 Hvordan tilmelder jeg mig? 

Du tilmelder dig på nedenstående doodles (allernederst i denne mail). Det er vigtigt, at du skriver 

dit navn OG telefonnummer, så dine kommende modstander kan ringe/sms til dig og aftale 
tidspunktet for jeres kamp. 

Tilmeldingsfristen er søndag den 15. august 2021! 

Hvis du tilmelder dig en doublerække, skal du tilmelde dig sammen med en makker, du har fundet 
på forhånd (undtagen for KOMBI-double, hvor du melder dig til alene). Singlerækkerne er 
naturligvis også enkeltvis tilmelding. Du kan kun tilmelde dig enten A-, B- eller C-rækken, for de 
rækker, der er inddelt sådan. 

Hvis der ikke er andre tilmeldte i den række, du helst vil spille, så skal du endelig ikke holde dig 
tilbage. For det første kan det være, de andre bare venter på, at du "åbner ballet" og for det andet 
slår vi om nødvendigt et par rækker sammen, så vi lover alle mindst én kamp. 

 

Spørgsmål? Skriv eller ring til en af os fra Klubturneringsudvalget, så skal vi hjælpe dig 😊  

 

Mange hilsner og ønsker om gode kampe! 
 

Klubturneringsudvalget 

Gitte Troelsen 
22 81 68 35 
gitte.troelsen@gmail.com 
 

Jesper Bolet 
21 84 66 36 
jesperbolet@hotmail.com 
 

Uffe Frovst 
23 83 88 77 

uf.frovst@gmail.com 
  

Jette Jessen 
20 77 94 64 

jessen.englevej@gmail.com 
 

 

Du kan ikke besvare denne mail, men kontakt os eventuelt på mobil eller via ovenstående 
mailadresser. 
Du kan også finde denne invitation på Facebook og klubbens hjemmeside, www.brabrandtennis.dk 

 
KOMBI-double: 
https://doodle.com/poll/mcdwknzrqsduqrip?utm_source=poll&utm_medium=link 
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