
Bordtennisklubben Tateni 

Indbyder hermed til  
Spar Nord Cup 

lørdag den 7. februar 2015 
på Filstedvejens skole 

 
 
Turneringsform: Alle rækker vil afvikles i puljer med ca. 4-5 deltagere. Alle kampe spilles bedst 

af 5 sæt til 11. Nr. 1 og 2 i puljerne går videre til cup-slutspil. En række gennemføres kun, 

såfremt der er mindst 8 deltagere. Deltager der færre, forbeholder turneringsledelsen retten til 

at rykke spillerne i den række, som kommer nærmest. Alle spillere kan deltage i 2 rækker, 1 i 

blok A og 1 i blok B. I ungdomsrækkerne er B-rækkerne forbeholdt nybegyndere og let øvede 

spillere. A-rækkerne er for øvede og turneringsspillere. I senior vil c-rækken være for 

begyndere og motionister, B-rækken for øvede og turneringsspillere i lavere serierækker, og A-

rækken er for turneringsspillere. Kampene tæller ikke med på DBTU´s ratingliste. 

 

Blok A (9.30-12.30) Blok B (13.00-16.30) 

Piger B 

Puslinge B (2004 eller før) 

Yngre drenge A (2002,2003) 

Drenge B (2000, 2001) 

Junior A (1997,1998, 1999) 

Herre B (1996 eller senere) 

Piger A 

Pusling A (2004 eller før) 

Yngre drenge B (2002,2003) 

Drenge A (2000, 2001) 

Junior B (1997,1998, 1999) 

Herre C (1996 eller senere) 

Herre A (1996 eller senere) 
 

Tilmelding: Sidste frist for tilmelding er mandag d. 2. februar. Tilmelding foregår pr. mail til 

larsthomsen123@gmail.com. Husk at opgive navn, klub, hvilke rækker du ønsker at deltage i. 

Prisen pr. række udgør 50 kr. Tilmelding efter sidste frist koster et ekstra gebyr på 20 kr. Der 

vil være et begrænset antal drive-in pladser i de enkelte rækker.  

Præmier: I alle ungdomsrækker vil der være medaljer. I senior rækkerne vil der være brugsting. 

Lodtrækning og program: Lodtrækning vil finde sted torsdag d. 5. februar, og programmet vil 

herefter være tilgængeligt på www.btk-tateni.dk. 

Oplysninger: For yderligere information kontakt, da Lars Thomsen på e-mail: 

larsthomsen123@gmail.com eller tlf.: 2324 4727. 

Forplejning: klubbens bod vil igen være forsynet med lækkerier, sandwich, vand, kaffe osv. 
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