
 

 

 

 

 

Så byder vi nok en gang velkommen til BBK’s klubmesterskab. 

 

Turnerings- I kategorier med mere end en pulje er der så vidt muligt foretaget seedning af 

vejledning: spillerne i hver pulje. Seedningen er foretaget på baggrund af 

turneringsudvalgets kendskab til spillerne. 

 

Vinder af en pulje er den spiller/det par, der: 

1. har vundet flest kampe - eller ved lighed: 

2. Indbyrdes kamp 

3. har størst difference i vundne/tabte sæt 

4. har størst difference i vundne/tabte point 

5. er vinder af den foretagne lodtrækning 

 

Turnering afvikles i følgende rækker: M Senior 1.holdet, A øvrige deltager i senior træning, B bedste 

motionister, C øvrige motionister samt i år S socialt på tværs, se særlig opslag 

 

Vindere af en række rykker automatisk op i næste række ved næste sæsons klubmesterskaber 

(undtagen fra A og S-rækken). Turneringsudvalget kan dispensere herfra. 

 

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål træffer turneringsudvalget enerådigt beslutning herom. 

 

Spilletids- Lørdag     d. 22/4 kl. Ca. 12.00 - 18.00 (MD) og Ungdom 

punkter: Søndag      d. 23/4 kl. Ca. 10.00 - 16.00 (HD/DD) og Ungdom 

Tirsdag  d. 25/4 kl. 19.00 - 22.00 (HS/DS)  

Torsdag     d. 27/4 kl. 19.00 - 22.00 (HS/DS) 

Lørdag      d. 29/4 kl. Ca. 11.00 - 18.00 (evt. Semi)  Finaler og Ungdom 

 

Indskud: Deltagelse i én kategori koster kr. 35,-. Deltagelse i 3 kategorier koster kr. 100,-. 

Hele indskuddet skal betales på første spilledag. En spiller kan max. deltage i 4 

kategorier, dog max. 2 ens kategorier 

 

Bolde: Klubben leverer 1 bold til hver kamp. Ved efterfølgende bolde deles udgiften 

mellem spillerne. Bolde kan købes i hallen. Pris pr. bold er kr. 12,-. Afregning af 

bolde skal foretages umiddelbart efter kampen. Klubben leverer alle bolde til 

finalerne. 

 

Mødetid: Spillerne bedes melde sig hos dommerbordet ved ankomst i hallen, dog senest 30 

min. før de i programmet anførte tider. Turneringsudvalget forbeholder sig ret 

til at diskvalificere spillere/par, som ikke er spilleklar i henhold til programmet. 

 

Præmier: Præmieuddeling vil finde sted ved finalerne. 

 

Evt. afbud til: Stig Ryaa:   Tlf. 36 70 73 60 – mobil 23 33 01 80 

 

 

Programmer kan afhentes på hjemmesiden fra 3 dage  før 
 

Turneringsudvalget byder hermed alle deltagere: 

Velkommen til klubmesterskaberne for senior 2017. 


