
 

 

Kære tennisspillere i Brabrand tennisklub       
 
Vi har over de senest par år oplevet en stor medlemstilgang.  

Vi har heldigvis også oplevet, at flere og flere spillere gerne vil deltage i diverse turneringer og 
events afviklet af klubben – blandt andet klubturneringen. Men, vi vil gerne have endnu flere 
medlemmer med! 

Derfor prøver vi år at forlænge både tilmeldingsfristen og perioden for afvikling af de indledende 
kampe. Det betyder, at du skal lidt tidligere i gang med at spille de første kampe, end hvad du har 
været vant til fra tidligere år.   

 
Hvad er klubturneringen?  
Årets vigtigste og sjoveste turnering!  

Det er en intern turnering i tennisklubben, hvor man tilmelder sig de rækker, man har lyst til at 
spille i, og hvor ens niveau passer. Alle medlemmer i klubben kan melde sig til. 
Kort efter tilmeldingsfristen trækker vi lod om turneringsplanen, og så er det ellers op til spillerne 
selv at arrangere kampene, som turneringen skrider frem. Finalerne spiller vi på  

klubturneringsafslutningsdagen som er lørdag den 1. oktober 2022. 

Der arrangeres særskilt en turnering for klubbens børn-/ungdomsspillere, som ofte kun foregår på 
afslutningsdagen. 
 
Vi vil gerne have dig med i turneringen! Der er mange forskellige rækker/niveauer, og jo flere 
tilmeldte vi er i de forskellige rækker, jo sjovere er det. Så hold dig ikke tilbage – der er helt sikkert 
en række for dig, og selvom du ikke nødvendigvis kender de andre i turneringen, er det skægt at 
spille en ”rigtig” kamp, og du kommer lynhurtigt til at kende flere i klubben på denne måde. Skulle 
der ikke være nok tilmeldte i en række, slår vi nogle rækker sammen. På den måde kan vi sikre, at 
alle får mindst én kamp. Og desuden vil vi gøre vores yderste for at turneringerne bliver så 
jævnbyrdige og spændende som muligt 

Sidste år modtog vi mange positive kommentarer, ligesom vi modtog flere gode konstruktive 
forslag til forbedringer, tak for det! 

Specielt har der være ønske om at kunne tilmelde sig en række for spillere der er fyldt 60 år (eller 
fylder 60 år i 2022). Vi har derfor valgt at udbyde denne mulighed i herre B og C rækkerne – både i 
single og double samt i mix rækken. I mix rækken for + 60 år må man også gerne tilmelde sig som 
par under 60 år, blot begge spillere er begyndere eller let øvede. 

Vi håber på at se endnu flere seniorspillere, født i 1962 eller tidligere, på banerne i år!  

Selvom du opfylder aldersbegrænsningen, må du naturligvis gerne tilmelde dig rækkerne uden 
aldersbegrænsning. 

Som et forsøg åbner vi i år op for, at man som spiller kan tilmelde sig i flere doublerækker med 
forskellige makkere. 
 

 



KOMBI-rækken 
Vi tilbyder igen i år, at alle kan melde sig som deltager i en KOMBI-række. Her spiller vi kun på 
finaledagen den 1. oktober 2022 en miniturnering med doublekampe, og vi sætter en begynder og 
en rutineret på hvert hold. Man tilmelder sig enkeltvis, og vi vil efter bedste evne forsøge at inddele 
de tilmeldte i passende par. KOMBI-turneringen foregår på bane 4-7, mens de to finalister spiller 
en ”rigtig kamp” på bane 1, 2 eller 3. 

Du kan tilmelde dig KOMBI-rækken helt frem til den 25.september 2022, men skriv dig gerne på 
listen så hurtigt og tidligt som muligt. 
 
Kampene i KOMBI-rækken spilles med grønne 60 % bolde. 

 
Tilmelding 
Du tilmelder dig on-line, og kan benytte dette link 

Klik her: TILMELDING  

Hvis du skal være med i flere rækker, skal du tilmelde/udfylde formularen på ny for hver række. 

Tilmeldingsfristen er søndag den 7. august 2022, og umiddelbart derefter lægger vi 

kampplanen – hvorfor eftertilmelding ikke er muligt. 

 

Vi forbeholder os ret til at flytte tilmeldte, eller slå rækker sammen, hvis vi vurderer, at det gavner 
den sportslige afvikling – vi spiller jo alle denne turnering, fordi det er sjovt at spille tennis og gerne 
vil have så gode kampe som muligt. 

Vi holder selvfølgelig også en afslutningsfest, når finalerne er afsluttet lørdag den 1. oktober 2022 
– mere herom i nyhedsbrev efter sommerferien 
 
Mange hilsner og ønsker om gode kampe! 

 
 

Klubturneringsudvalget 

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 
 

Denne mail kan ikke besvares, men kontakt os eventuelt på mobil eller via ovenstående 
mailadresser hvis spørgsmål eller problemer med tilmelding. 
 
Denne invitation lægges også på Facebook og på klubbens hjemmeside. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnhigikVR2_XblQ3XljphbvrANa74z93Pn7tKDnjLHY106BA/viewform
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