
Klubmesterskaber FTK indendørs 2017 
 

Start: Slutningen af januar / begyndelsen af februar 2017   

Finaler: lørdag den 29. april 2017 

Semifinaler: den 22. og 23. april 

 

Hvem: For at kunne deltage i klubmesterskabet skal man være fuldgyldigt medlem af Farum 

Tennisklub (dvs. betaler fuld årskontingent (sommerkontingent). Deltager man i mesterrækken må 

man ikke repræsentere andre klubber i individuelle eller holdturneringer. Desuden kan juniorer, som 

bliver eller er over 14 år i turneringsåret deltage. 

 

Hvor meget: Man kan både melde sig i senior og i veteranrækken. I veteranrækken kan man melde 

sig i én singlerække. I veteranrække-doubler er det muligt at melde sig i flere rækker, dog ikke med 

samme makker. 

 

Hvordan: Alle kampe spilles bedst af 3 sæt med tiebreak ved 6-6 i alle sæt. I doublerne spilles 3. 

sæt som matchtiebreak (tiebreak til 10).  

 

Hvornår: Der spilles fortrinsvis fredag aften, lørdag og søndag. Turneringsledelsen har booket 

banerne. Kan man ikke spille på den fastsatte tid, skal man kontakte sin modstander i god tid, og 

aftale et nyt spilletidspunkt. Husk at stille den ubrugte banetid fri på bookingskemaet på 

opslagstavlen, så banen kan benyttes af andre. 

Finalerne skal spilles på finaledagen, og som deltager skal man kunne spille når som helst på denne 

dag (dvs. fra kl.9-18). Såfremt du/I ikke kan spille på finaledagen, skal du/I scratche senest på 

matchbold i semifinalen. Kan semifinaler ikke spilles på fastsatte tid skal turneringsledelsen 

kontaktes. Er det ikke muligt at finde alternativt spilletidspunkt kan kampen blive afgjort ved 

lodtrækning.  

På tilmeldingen kan du/I anføre dage/perioder hvor du/I ikke kan spille de indledende kampe. 

Turneringsledelsen vil da i videst muligt omfang tage hensyn dit ønske. 

HUSK: Kan man ikke spille på fastsatte tid, skal man huske at stille banen fri på bookinglisten, så 

andre har mulighed for at afvikle deres kampe, og banelyset derfor ikke er tændt unødigt.  

 

Hvilke rækker: Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at placere deltagerne i seniorrækkerne 

efter formodet styrke og rangering. 

I øvrigt gælder følgende: 

 

 Mesterrækken er for 1.-3. holds spillere samt bedste juniorer. 

 A rækken er for alle veteraner (typisk holdspillere +40 og +50). I A-rækken kan øvrige 

juniorer melde sig. 

 B-rækken er for medlemmer, som ikke har A-række styrke 

 C-rækken er for øvrige medlemmer, der har spillet højst 3 år eller tilsvarende styrke 

 Veteraner +40 er for alle, der er fyldt/fylder 40 år (i turneringsåret) 

 Veteraner +50 er for alle, der er fyldt/fylder 50 år (i turneringsåret) 

 Superveteraner er for mænd og kvinder, der er fyldt/fylder 70 år i turneringsåret. 

 

Pris for deltagelse: 60 kr. for single/ 50 kr. for double.  

 

TILMELDING SENEST: den 15.01.2017 

 

Turneringsledelsen:  Søren Johannesen 21260922 (soeren.johannesen@gmail.com),  

  Claus Gosvig  26773600 (claus@gosvig.org) 

mailto:soeren.johannesen@gmail.com

