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Indbydelse til indendørsturneringen  

I weekenden 

d. 29. - 31. januar 2021 

www.sjaellandsydtennis.dk    

 

 

Sjælland Syd Turneringsledelse forventer, at stævnet afholdes. 

Dog forbeholder Turneringsledelsen sig retten til at aflyse 

stævnet, hvis forholdene og retningslinjer ikke gør det muligt at 

afholde stævnet. 

Aflysning vil blive meddelt hurtigst muligt. 

http://www.sjaellandsydtennis.dk/
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Indbydelse til  
vintersturneringen  

2021 
 
 

Turneringen finder sted over weekenden d. 29. – 31. januar i Næstved 
Tennisklubs hal på Nygårdsvej 102. 
 

Stævnet afvikles i tidsrummet fredag kl. 16 (NYT tidspunkt) til søndag kl. 15. 

 

Sjælland Syd er et motionsstævne for seniorer over 18 år, hvor formålet er at 

spille ligeværdige kampe.  

Dette opnås ved tildeling af spillertal (se bilag 3). 

 

Du kan tilmelde dig i følgende rækker: 

Herre Double – Mix Double – Dame Double. 

Hver række består af serier med hver 2 puljer. 

Hver pulje består af 3 par. Der spilles alle mod alle i hver pulje  

Alle er således garanteret min 2 kampe i hver række. 

Der spilles bedst af 3 sæt – dog spilles 3.sæt indendørs som tie-break til 10 

Vinder af hver pulje i hver serie spiller finale mod hinanden. 

Der er præmier til finalisterne 

Mixrækken afvikles fuldt ud inden afvikling af DD og HD (undgår at spillere ”låses”) 

 

Deltagergebyr:  

100 kr/person pr. række – opkræves af klubbens kontaktperson, som indbetaler 

gebyrerne samlet på nyt betalingsnummer på Mobilpay nr. 5912MP (boksnavn: Sjælland 

Syd Tennis)  

 

Deltagergebyr betales ved tilmelding. 

Når programmet er lagt, er tilmelding og dermed deltagergebyr bindende. 
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Bespisning 

Næstved Tennisklub står for forplejningen i løbet af stævnedagene, hvor det vil være 

muligt at købe mad og drikkelse. 

 

Tilmelding til klubbens kontaktperson senest d. 20. december 2021 

Programmet vil blive udsendt på e-mail til klubbens kontaktperson, som 

videresender det pr. mail eller på anden måde.  

 

Hvis du ikke kan finde en makker til turneringen…. 

På tilmeldingslisten ”Spillerbank”(bilag 2), kan du skrive dig på, hvis du ønsker at spille, 

men ikke kan finde en makker. 

Du skal angive i hvilke rækker du gerne vil spille i samt dit spillertal, så forsøger vi at 

finde en makker til dig. 

 

Med venlig hilsen  

Turneringsudvalget 

 

 

 

 

 

 

 


