
SØHØJLANDET OPEN 201
 

senior og ungdom
den 

Rækker:  Lørdag, den 5. september kl. 10.00
 Rating       0 – 1150 (åben række  3)
 Rating 1151 – 1600 (åben række 2
 Rating 1601 – 2000 (åben række 1
 Rating 2001 + (DT) (åben Elite
  
Endnu engang arrangeres årets første større stævne i det Jyske som traditionen tro 
spillere fra 8 til 70 år.  
 
Vi har igen valgt at inddele spillerne i grupper efter deres ratingtal på tilmeldingstidspunktet. Det betyder at man 
SKAL spille i den rating-gruppe, hvor man er hjemmehørende. Det betyder ligeledes, at en puslingespiller teoretisk 
kan komme til at møde en veteranspiller. Der spilles i 
disse puljer går de 3 bedste i A-slutspil og de øvrige går i B
B-slutspillet der startes først. Alle deltagere få
 
Til indledende puljespil seedes der 2 spillere pr. pulje. 
september 2015. Der spilles med hvide celluloid
A rækken søndag, hvor der spilles med hvide 

 
DT :  DT Rækken lørdag er åben for alle
  seniorer og ungdom helt op i gear inden den første DT runde. 
 Der er ekstra store sponsorpræmier i rækken.

 
Spillested:  Ry Hallerne, Hal A, Thorsvej 32, 8680 Ry. (Der er cafeteria i Hallen)
 
Tilmelding:  Via www.bordtennisportalen.dk
 placering i rækker. For Drive
 
Rating:  Kampene tæller med på ratinglisten. 

 
Program:  Programmet vil blive offentliggjort på 

 
Spørgsmål:  Peter Kaag, tlf 2162 7045, 

 
Pris:  100 kr. pr. spiller pr. række excl. mikrogebyr. (Drive

Alle kan deltage i én række pr. dag (Afviklingsformen giver flere kampe end alm. stævner)

Forbehold:  Arrangøren forbeholder sig
 
Forbehold:  Arrangøren forbeholder sig retten til at rykke spillere op i en højere kategori hvis det
 optimal fordeling i de enkelte rækker.
 
Fremmøde:  Der er tilmelding ved dommerbordet SENEST 20 minutter før rækken er sat til at starte. Dette betyder
 at stævneledelsen forbeholder sig ret til at slette spillere der møder senere
 forsinket, bedes du ringe til Peter Kaag på 2162
 Du skal dog være spilleklar til fastsat starttidspunkt.

 

SØHØJLANDET OPEN 201

enior og ungdom 

en 5.-6. september
 

. september kl. 10.00
0 (åben række  3)

(åben række 2)
(åben række 1)

(DT) (åben Elite)

Søndag, den 6. september kl. 10.00
Rating       0 – 950 (åben række D
Rating   951 – 1350 (åben række C
Rating 1351 – 1800 (åben række 
Rating 1801 +          (åben række A)

ts første større stævne i det Jyske som traditionen tro har 120 til 150 serie såvel som DT 

valgt at inddele spillerne i grupper efter deres ratingtal på tilmeldingstidspunktet. Det betyder at man 
gruppe, hvor man er hjemmehørende. Det betyder ligeledes, at en puslingespiller teoretisk 

ler. Der spilles i indledende puljer med ca. 6 deltagere hvor al
slutspil og de øvrige går i B-slutspil, begge slutspil foregår som Cup spil. Det vil være 

Alle deltagere får således så vidt muligt 5-8 kampe pr. række.

Til indledende puljespil seedes der 2 spillere pr. pulje. Seedning foretages på grundlag af ratinglisten
celluloidtræningsbolde ved stævnet med undtagelse af DT

hvor der spilles med hvide 3 stjernede plasticbolde.  

DT Rækken lørdag er åben for alle med over 2000 i rating. Rækken er møntet på at få de stærkeste
helt op i gear inden den første DT runde.   

Der er ekstra store sponsorpræmier i rækken. 

, Hal A, Thorsvej 32, 8680 Ry. (Der er cafeteria i Hallen) 

www.bordtennisportalen.dk senest den 30. august 2015. Ratingtal pr. 2
For Drive-In pladser er det ratingtallet på tilmeldingstidspunktet der er gældende.

Kampene tæller med på ratinglisten.  

Programmet vil blive offentliggjort på www.sbtk.dk senest den 2. september 201

lf 2162 7045, pkaag@mailme.dk.

100 kr. pr. spiller pr. række excl. mikrogebyr. (Drive-in mens pladser haves 
kan deltage i én række pr. dag (Afviklingsformen giver flere kampe end alm. stævner)

 
sig ret til at starte visse rækker senere end kl. 10.00. Konsulter program.

Arrangøren forbeholder sig retten til at rykke spillere op i en højere kategori hvis det
enkelte rækker. Dog kun op, og dog kun ved forudgående accept. 

Der er tilmelding ved dommerbordet SENEST 20 minutter før rækken er sat til at starte. Dette betyder
at stævneledelsen forbeholder sig ret til at slette spillere der møder senere end dette tidspunkt. Er du 
forsinket, bedes du ringe til Peter Kaag på 2162 7045 eller få en klubkammerat til at tilmelde dig. 

lar til fastsat starttidspunkt. 

SØHØJLANDET OPEN 2015 

 

. september 
september kl. 10.00 

(åben række D)  
(åben række C)  
(åben række B) 
(åben række A) 

0 til 150 serie såvel som DT 

valgt at inddele spillerne i grupper efter deres ratingtal på tilmeldingstidspunktet. Det betyder at man 
gruppe, hvor man er hjemmehørende. Det betyder ligeledes, at en puslingespiller teoretisk 

deltagere hvor alle går videre. Fra 
slutspil, begge slutspil foregår som Cup spil. Det vil være 

8 kampe pr. række.  

ages på grundlag af ratinglisten den 3. 
træningsbolde ved stævnet med undtagelse af DT rækken lørdag og 

over 2000 i rating. Rækken er møntet på at få de stærkeste 

27. august er gældende for  
In pladser er det ratingtallet på tilmeldingstidspunktet der er gældende.  

. september 2015. 

in mens pladser haves – Pris kr. 130) 
kan deltage i én række pr. dag (Afviklingsformen giver flere kampe end alm. stævner)

10.00. Konsulter program. 

Arrangøren forbeholder sig retten til at rykke spillere op i en højere kategori hvis det findes relevant for 
Dog kun op, og dog kun ved forudgående accept.  

Der er tilmelding ved dommerbordet SENEST 20 minutter før rækken er sat til at starte. Dette betyder 
end dette tidspunkt. Er du  

lubkammerat til at tilmelde dig.  


