
  
 

Senior Klubmesterskaber 2019 
26. aug. – 07. sep. 2019 

 
Nu er det tid, til at finde seniorklubmestrene i Vedbæk Tennisklub. Mesterskabs-
turneringen afvikles i år fra mandag d. 26. august til lørdag d. 07. september, med 
mulig forlængelse til søndag d. 08. september, hvis vejret driller. 
 
Lige som tidligere år, vil finaledagen byde på både god tennis og hyggeligt samvær. 
Lørdag den 07. september inviterer klubben på morgenbord kl. 09.30, og senere på 
dagen diskes der op med øl, vin, vand og kaffe, kager og frugt samt grillpølser.  
 
Gør vejret spil umuligt, flyttes hele arrangementet til næste dag, søndag. 
 
Det er muligt at tilmelde sig i følgende rækker: 
 
Mesterrækker: HSA, DSA, HDA, DDA, MIXA. Fortrinsvis 1., 2. & 3. holdspillere 

samt de bedste ungdomsspillere 

Motionsrækker: HSB, DSB, HDB, DDB, MIXB.  Kun åben for seniorer 

Veteranrækker: HSV, DSV, HDV, MIXV.  For kvinder 50+ og mænd 55+ 

 
Turneringsledelsen vil evt. slå rækker sammen, hvis der ikke er deltagere nok.  
 
Samtlige rækker afvikles som Cup system. Kampe skal spilles bedst af tre sæt med 
match-tiebreak, også kaldet en super-tiebreak, i et evt. 3. sæt. Der bliver også spillet 
match-tiebreak på finaledagen. Der bliver sat fast dato på alle kampe, og har man ikke 
mulighed for at spille den pågældende dag skal man kontakte modstanderen og evt. 
forsøge at flytte denne kamp. Kampen skal i øvrigt afvikles inden datoen for den næste 
runde. 
 
Kampresultater skal noteres af spillerne på skema i klubhuset. Der spilles med egne 
bolde, på nær i finalerne.  
 
Lige som sidste år, skal man tilmelde sig – og betale med det samme - via vores online 
bookingssystem. Under ”Vælg varegruppe” skal I vælge ”Senior arrangementer” for 
dernæst at vælge den række som du/I gerne vil spille. Deltager man også i double skal 
man også her tilmelde sig - og betale - via vores online bookingsystem. Bemærk dog at 
du skal skrive hvem du spiller double med + hvilken række til  
klubmesterskab@vedbaektennis.dk. Tilmeldingsfristen er mandag d. 12/08 2019.  
Pris: Single 75 kr. – Double 50 kr. 
 
Turneringsplanen opslås på klubbens hjemmeside og i klubhuset senest mandag den 
19. august 2019. 


