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Landsmesterskaberne samler alle bordtennisspillere til en sjov og spændende weekend. Der er gode 

muligheder for at lave en tur for klubben, da alle spillere uanset spillestyrke kan være med. 

Landsmesterskabet kombinerer udfordringer og mødet med nye venner ved bordtennisbordet. 

 
Spillesystemer 

Ungdom: 

 Der spilles både holdturnering (3-mandshold for drenge,- 2-mandshold for piger), single, double og mixdouble 

 Holdturneringen finder sted fredag aften og lørdag formiddag. Lørdag eftermiddag og aften er der single- 

kampe og søndag spilles der double og mixdouble. 

 Holdturneringen afvikles således at alle hold får mindst 2 holdkampe. 

 I singlerækkerne spilles der i store puljer eller i 4 eller 5 mands puljer hvor alle spillere går videre til 

 A eller B slutspil 

 Doublerækkerne afvikles i puljer med 3-4 par i hver pulje - derefter cup 

 
Seniorer og veteraner: 

 Landsmesterskaberne starter fredag aften med double. Der spilles i puljer med 3-4 par i hver pulje - herefter 

spilles der cup. 

 Lørdag morgen starter holdturneringen. Seniorer spiller med 3 mand pr. hold, mens veteraner og damer er 2 

spillere på hvert hold. Der spilles i puljer med 3-4 hold og herefter cup. 

 Når holdturneringen er færdig omkring middagstid lørdag, starter singleturneringen i de forskellige rækker og 

aldersklasser. Her skal man stille op i den aldersklasse, man tilhører. 

 Søndag morgen starter de "åbne" singlerækker. Der spilles i 5 forskellige rækker, hvor spillerne inddeles efter 

deres ratingtal - ikke efter alder. 

 Tilmeldingen til de åbne rækker foretages inden lørdag middag 

 
Indkvartering 

Ungdom 

 Indkvartering af spillere og ledere foregår med medbragt sovepose på en skole, som ligger lige ved siden af 

idrætscentret 

 
Anden indkvartering (ledere og forældre) 

 I tilknytning til centret er der vandrerhjem med 4-mandsværelser og luksushytter med plads til 5-6 personer. 

Ønsker man en af disse former for indkvartering, skal dette bestilles via DGI Bordtennis.  

 Spisning i hele weekenden er inkluderet i priserne på Vandrehjemmet. 

 Der vil være mulighed for at tilkøbe spisebilletter. 

 
Seniorer og veteraner 

 Indkvartering foregår på hotel tilhørende idrætscentret 

 
Seniorer og veteraner 

 Lørdag aften er der festmiddag med hygge og musik i et af hotellets lokaler 

 
Svømmehal 

 Der er svømmehal i centret, hvortil der er gratis adgang for spillere og ledere lørdag formiddag og aften. Her- 

udover kan man selvfølgelig benytte svømmehallen i den offentlige åbningstid. 

 
Forældre/ledere 

 Der er mulighed for at forældre/klubledere kan deltage for egen regning 

 Vi forventer, at alle spillere har mindst 1 leder fra klubben med, medmindre andet er aftalt med en anden 

klub eller Landsdelsudvalget 

 Det forventes, at hver Landsdel stiller med bordledere i løbet af weekenden. Vagterne uddeles efter hvor mange spillere 

der deltager fra den enkelte Landsdel. Vagterne uddeles så af Landsdelen til klubberne efter hvor mange spillere den 
     enkelte klub har med. 
 

 Forældre og ledere kan deltage i de Åbne singlerækker om søndagen ved seniorstævnet helt gratis.  
 Tilmelding inden lørdag middag. 

 
 



 

 

 

Tilmelding 

 Spillere skal tilmelde sig i klubben. 

 Klubtilmelding skal foretages på særskilt tilmeldingsblanket, som skal være den 

ansvarlige i landsdelen i hænde senest den 08. marts 2016 

Klubbernes betaling og tilmelding for ophold skal foretages samtidig via 

dette link: www.dgi.dk/201609208000 

Såfremt du oplever problemer med tilmelding og betaling via linket, kan du 

kontakte Lene Jørgensen på lj@dgi.dk eller tlf. 2213 8180. 

 

Der kan rettes eller slettes i tilmeldingen indtil sidste tilmeldingsfrist tirsdag den 8 
marts 2016. 

 

Prisliste 
Bemærk: Deltagelse er kun mulig med overnatning og bespisning i Vejen 

Idrætscenter. Det er ikke muligt at melde sig til kun for at spille. 

 
Seniorer 

Sted Overnatningstype 
Personer på 

værelset 

Pris pr. person for to 

overnatninger 
Bemærk 

Hotel 1 Enkeltværelse 1 Kr. 1.750,-  
Hotel 2 Dobbeltværelse 2 Kr. 1.250,-  

Hotel 3 
Dobbeltværelse med 

opredning 
3 Kr. 1.095,-  

Hotel 4 Mødelokale med madras Max. 8 Kr. 875,-  
Priserne er inklusiv morgenmad lørdag og søndag, frokost lørdag og søndag samt 

festmiddag lørdag aften 

 
Ungdomsspillere samt ledere og forældre 

Sted Overnatningstype 
Personer på 

værelset 

Pris pr. person for to 

overnatninger 
Bemærk 

DANHOSTEL 1 
Værelse med sengelin- 

ned 
4 Kr. 950,- Ledere + forældre 

DANHOSTEL 2 
Hytter (medbragt sen- 

gelinned) 
6 Kr. 875,- Ledere + forældre 

Skole 1 Klasseværelse  Kr. 550,- Spillere 

Skole 2 Klasseværelse  Kr. 550,- Ledere + forældre 

Priserne er inklusiv morgenmad lørdag og søndag, frokost lørdag og søndag samt 
aftensmad og natmad lørdag 

 

Bespisning 
Fredag – ikke inkluderet i deltagerprisen, SKAL bestilles 

Sted Måltid Menu Tidspunkt Pris Bemærk 

Sportscafé Aftensmad Dagens ret med salatbar 18.00 Kr. 100,- Bestilling 

Hotel Natmad Ost, pålæg og brød 23.30 Kr. 75,- Seniorspillere 

Lørdag – inkluderet i deltagerpris 

Hotel Morgenmad Inkl. i overnatning 8.00-9.00 Inkl. Seniorspillere 

Idrætscenter Morgenmad 1. måltid 7.00-9.00 Inkl. 
Ungdomsspillere + 

ledere 

Idrætscenter Frokost 2. måltid 11.30-13.30 Inkl. Alle deltagere 

Hotel Festmiddag Hovedret, dessert, kaffe 21.00 Inkl. Seniorspillere 

Idrætscenter Aftensmad 3. måltid 17.00-19.30 Inkl. 
Ungdomsspillere + 
ledere 

Idrætscenter Natmad Groft pølsehorn + juice 22.00 Inkl. 
Ungdomsspillere + 

ledere 

Søndag – inkluderet i deltagerprisen 

Hotel Morgenmad Inkl. i overnatning 8.00-9.00 Inkl. Seniorspillere 

Idrætscenter Morgenmad 4. måltid 7.30-9.00 Inkl. 
Ungdomsspillere + 

ledere 

Idrætscenter Frokost 5. måltid 11.00-13.00 Inkl. Alle deltagere 
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DGI Bordtennis  

 

TILMELDINGSBLANKET 
 

Spiller til klub. 

 

LANDSMESTERSKABER 2016 

 
NAVN: ______________________________________ 

 
 

FØDSELSDATO / ÅR: __________________________ 
 
 

 

Overnatningsform: ___________________________________ 

 

 
Husk at påføre evt. forældre / søskende som vil deltage for egen regning. 
 

 
Navn: ______________________________________________________ 

 
Navn: ______________________________________________________ 

 
Navn: ______________________________________________________ 
 

Navn: ______________________________________________________ 
 

Overnatningsform: ___________________________________________ 
 
HUSK !!! 

 
 AT SPØRGE OM DIN KLUB GIVER TILSKUD TIL LANDSMESTERSKABERNE 

 
AT TILMELDINGEN ER BINDENDE (AFBUD SENERE END 1 UGE FØR BETYDER 
AT DU SKAL BETALE DEN FULDE DGI PRIS) 

 
BEMÆRKNINGER: 

 

 

 

 
Denne seddel skal afleveres/sendes til din leder senest tirsdag d. 1. marts.



 

Tilmeldingsansvarlige i Landsdelsforeningerne. 
 
DGI Bordtennis Nord: 

 

Anna Lise Christoffersen  tlf. 9891 1012 / 30 37 18 76     E-mail: alcbtnord@hotmail.com 

 

DGI Vestjylland: 

 

Erik Pedersen    tlf. 8691 4733 / 2942 0296       E-mail:eriksmeden@pedersen.mail.dk 

 

DGI Midtjylland: 

 

Peter Kaag    tlf. 2162 7045                 E-mail: pkaag@mailme.dk 

 

DGI Østjylland: 

 

Mette Kristensen   tlf. 22515629                            E-mail: mette_kb@msn.com 

 

DGI Sydøstjylland: 

 

Lars Køpke    tlf. 2029 7121                   E-mail: lars@koepke.dk 

   

DGI Sydvest: 

 

John Christensen   tlf. 2346 7053                           E-mail: johnchristensen@esenet.dk      

 

DGI Sønderjylland: 

 

Hans Gehlert:    tlf. 2019 7865                 E-mail: hmgehlert@gmail.com 

 

SDU: 

 

Claudia Larsen   tlf. 0049 4662699272                 E-mail: claudia@live.dk 

 

DGI Fyn: 

 

Erik Pedersen    tlf. 2942 0296                            E-mail:eriksmeden@pedersen.mail.dk 

 

DGI Midt og Vestsjælland: 

 

Johannes K. Jørgensen  tlf. 25117338                     E-mail: jkj@dgi.dk 

 

DGI Storstrømmen: 

 

Charles Hansen  tlf. 5628 7390 / 60496474                    E-mail: charlesh@c.dk 

 

DGI Nordsjælland 

 

Mette Baastrup  tlf. 7940 4907 / 3057 2158                   E-mail: mette.baastrup@dgi.dk 

 

DGI Storkøbenhavn 

 

Mette Baastrup  tlf. 7940 4907 / 3057 2158                    E-mail: mette.baastrup@dgi.dk 

 

DGI Bornholm: 

 

Finn Jørgensen  tlf. 5695 7974 / 2027 1149                      E-mail: finn.bordtennis@mail.tele.dk 


