
                        
Nordsø-Cup 2014. 

 

Tateni har fået en invitation fra B75 i Hirtshals om at deltage i Nordsø-Cup 2014 

lørdag den 17. og søndag den 18. maj 2014. Stævnet bliver afviklet i 3 eller 4 haller 

i Hirtshals og Hjørring. Der forventes mellem 450 og 500 deltagere, hvoraf 200 til 

300 vil være udenlandske spillere. 

 

Er du interesseret i at deltage i Nordsø-Cup, er der mulighed for deltagelse i 1 række 

pr. blok (se vedlagte indbydelse). 

Det er valgfrit, om man ønsker at spille både lørdag og søndag, eller om man kun vil 

spille én af dagene. Det er ligeledes valgfrit, om man vil spille i alle blokke, eller 

nøjes med nogle af dem. Prisen for deltagelse i de enkelte rækker fremgår af vedlagte 

indbydelse). 

 

Tateni arrangerer overnatning, samt aftensmad lørdag aften og morgenmad søndag. 

Overnatning vil finde sted på Muldbjerg Skolen i Hjørring, og den samlede pris for 

ovenstående er 100 kroner pr. næse. Ønsker du ikke at tage imod klubbens tilbud om 

overnatning i Hjørring, vil der være mulighed for transport til og fra Aalborg både 

lørdag og søndag.  

 

Med hensyn til transport, vil der være fælles kørsel fra Tateni lørdag morgen kl. 

08.00 og fælles kørsel hjemad søndag eftermiddag/aften. Øvrige ture planlægges, 

hvis der er behov for dette. 

  
Stævnets kampe tæller  med  på  DBTU´s ratingliste.  

Det er spillerens ratingtal, der afgør, i hvilke rækker han må stille op. Man kan kun 

tilmeldes i egen række samt højere rækker. Er man eksempelvis B-rækkespiller kan 

man stille op i B-række og A-række. I double kan eks. en B- og C- rækkespiller 

deltage i B-række og højere. 

Har man ikke DBTU-licens er der alligevel mulighed for at deltage i stævnet. I så 

fald vil ungdomstrænerne være behjælpelige med hvilke rækker, der er 

niveaumæssigt passende. 
 

Tilmelding eller spørgsmål til stævnet kan ske til Lasse Randa eller Simon 

Thomsen senest mandag den 28.april 2014. 

 

Tlf: 40832565 eller 60226978 

Mail: lasse.randa@gmail.com og/eller simon_thomsen_93@hotmail.com  

Tilmelding kan også afleveres til din træner i klubben. 

 
Betaling for deltagelse i valgte rækker bedes indbetalt til Tatenis konto i Spar Nord 

reg. nr. 9236 konto 4570627088 umiddelbart inden stævnet.  

Husk at påføre navn og stævne på indbetalingen. 

 

Med sportslig hilsen 

mailto:lasse.randa@gmail.com
mailto:simon_thomsen_93@hotmail.com


Navn:__________________Fødselsdato:____________Ratingtal_________ 

 

Jeg ønsker at deltage i Nordsø-Cup den 17. Og/eller 18. maj 2014. 

, 

Jeg stiller op i følgende række:  

 

Lørdag : Double blok 1. ______.      Min makker er: ___________________ 

 

Lørdag : Single blok 2. ______.  

 

Lørdag : Single blok 3. ______. 

 

Søndag : Single blok 4.______. 

 

Søndag : Double blok 5._____.        Min makker er: ___________________ 

 

Sæt evt kryds ved ”min makker er”, hvis du gerne vil spille double, men ikke 

umiddelbart har en makker. Så vil vi forsøge at sætte jer sammen. 

 

 

Jeg ønsker at overnatte ved stævnet ( sæt kryds ). Ja:_____ nej_____ 

 

 

Mine forældre kan køre og vi har ______, pladser  ekskl. Chauffør  

 

Ud lørdag_____, Hjem lørdag_____, Ud søndag_____, Hjem søndag_____ 

 

Vi kan kontaktes på tlf: __________ , mail: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 


