
Klubmesterskaber
Lørdag den 27. April 2019

Spillested: Ellebækskolen Boldspilhal (Kalbyrisskolen)

Solsikkevej 14

4700 Næstved

Klubmesterskabet starter kl. 10.00.

Der indbydes i følgende rækker:

Herre single Mester, åben single række Puslinge Dr. single Født 2008 
Herre single klasse 2 max ratingtal 2099 Puslinge mini single Født 2009
Herre single klasse 4 max ratingtal 1699 Puslinge mikro single Født 2010 eller senere
Herre single klasse 6 max ratingtal 1299 Yngre Drenge single Født 2006 og 2007 
Veteran A 50 født 1969 eller før Drenge single Født 2004 og 2005 
Veteran B 50 født 1969 eller før max rating 1699 Herre Junior single Født 2001 til 2003 
Forældre række, åben single række. Søskende række, åben single række

Sandpapirrække, Senior Sandpapir, Ungdom
Åben Seniordouble: Åben Ungdomsdouble:
Sandpapir rækken, spilles der play off kampe fra starten og der spilles bedst af 3 sæt til 15. 
I begge double rækker, sammensættes en seedet spiller med en useedet efter lodtrækning.

For at deltage i klubmesterskaberne skal man være medlem af KVIK Næstved. (dette gælder ikke 

søskende og forældre, samt særligt indbudte gæster) Spillere med B-licens kan ikke deltage. 
Der seedes efter DBTUs ratingliste pr. 25/4-2019. Spillere der ikke har et ratingtal indsættes efter 
vurdering af stævneledelsen. Deltagere der er opført på DBTUs ratingliste, kan ikke deltage i 
forældre rækken. 
Hver spiller kan deltage i 2 singler og 1 double, samt en sandpapirrække. 
Ungdomsspillere må gerne stille op i seniorrækken (ikke veteran). Hvis der ikke er tilmeldinger nok 
til en række, udgår den eller sammenlægges med en anden række. Ligeledes, hvis der mange 
tilmeldinger i en aldersklasse, kan nye rækker blive oprettet.

Startgebyr: Alle ungdoms rækker 30,00 kr.
Alle seniorrækker, veteran og forældre 40,00 kr.
Doubler 40,00 kr. pr. par
Sandpapir 30,00 kr.

Startgebyret betales kontant ved check-in hos stævneledelsen på spilledagen. (Ikke pay mobil eller kort.)

Tilmelding skal senest, den 24/4-19 ske på tilmeldingsblanket som hænger på opslagstavlen i 
klublokalet, eller via hjemmesiden. 
Hvis der er spørgsmål, da kontakt din træner eller Michael Jensen på jensen@kviknaestved.dk, 
ellers læs mere info på www.kviknaestved.dk. Tidsplan kan læses på hjemmesiden ca. 5 dage før.

Efter klubmesterskaberne vil der være spisning og samvær for alle deltagere. 
Tilmelding til dette arrangement sker på dagen.
I løbet af dagen vil der blive overrakt præmier når rækkerne er færdigspillet. 
Klubben vil på dagen også kårer Årets spiller og Årets kammerat i KVIK.

http://www.kviknaestvedbtk.dk/
mailto:jensen@kviknaestved.dk

