
Jubilæumsturnering i Brønderslev 

 
Carsten Egeholt 

For 75 år siden blev der oprettet en bordtennisafdeling i Brønderslev Idrætsforening. Det vil vi gerne fejre 

ved at invitere samtlige nordjyske klubber til jubilæumsturnering i Brønderslev 2. november 2019. 

Stævnet er for ungdomsspillere – uanset om det er nybegyndere eller spillere med flere år på bagen. Man 

kan deltage i to rækker og det koster kun 20 kroner pr. række. 

 

Søren Jensen 

Rækkerne er ikke som I kender dem normalt. Vi har – i jubilæets ånd – valgt at døbe rækkerne efter 

tidligere spillere i klubben som en hyldest til mange af dem, der har bidraget til de store oplevelser, klubben 

har oplevet i de 75 år. 

Vi sørger for, at deltagerne i hver række er så jævnbyrdige som muligt, så alle får gode og tætte kampe. 

SPILLEFORM: Der er to blokke. Puljespil om formiddagen, der starter klokken 9. Der vil være tre forskellige 

rækker – øvede, let øvede og nybegyndere. Og så er der cupturnering om eftermiddagen, der starter 

klokken 13 (alt afhængig af antallet af deltagere og afviklingen af turneringen). 

MAD OG DRIKKE: Det er ikke tilladt at spise mad eller drikke sodavand, kaffe og øl i bordtennislokalerne, 

men der vil være åbent i cafeteriaet hele dagen. 



 

Kim Høgsberg 

TILMELDING: Hver klub bedes indberette på mail til cb30@nordjyske.dk hvilke spillere, de ønsker at 

tilmelde. Hvis spillerne har rating, skal dette fremgå af tilmeldingen. Hvis ikke, skal det fremgå hvor længe 

de har spillet og gerne hvilket niveau spillerne har i forhold til de spillere, der har ratingtal. Tilmelding skal 

ske SENEST 28/10. 

BETALING: Foregår på dagen via Mobilepay. 

 

For yderligere information om stævnet: Kontakt stævneansvarlig Caspar Birk på 22491303 eller via 

ovenstående mail. 

Vi ser frem til en god, spændende og dejlig dag på BI-Centeret, Gl. Agdrupvej 23, 9700 Brønderslev. 

Med sportslig hilsen 

BI-Bordtennis 

 

Rasmus Jespersen, Daniel Fynsk, Morten Knudsen og Kim Høgsberg 

mailto:cb30@nordjyske.dk

