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Holdturneringen 
2016

For tennisspillere i sydøstjyske tennisklubber



DGI Sydøstjylland Tennis:
Mathilde Pugholm Hvid, Tlf. 79404308 
mail: mph@dgi.dk

Mik Hulgaard Jensen, Mobil 20517742
mail: mhj@dgi.dk

DGI´s holdturnering er en turnering der 

strækker sig over 4- 6 spillerunder i 

sommerperioden samt et afsluttende 

slutspil. Slutspillet er kampe om op- og 

nedrykning for 2-mands holdene og 

finalekampe for 4-mands holdene.

Hold fra tidligere år tilmelder sig blot sin

vante række, DGI´s turneringsledelse

inddeler hold efter tidligere års 

resultater.

Vindere i Herre A-rækken, Dame A-ræk-

ken og Mix kvalificeres til deltagelse i

Landsmesterskaberne.

Landsmesterskaberne afholdes den 24.-

25. september 2016 i Kolding Ketcher 

Center.

Der udbydes følgendes 2-mands hold

Dame A   

Dame B   

Herre A

Herre B

Veteran Herre  A  

Veteran Herre B

Mix

 

Der udbydes følgende 4-mands hold

Mix (veteran) - bestående af to herre og 

to damer

Turneringsinformation 

DGI Sydøstjylland Tennis:
Mathilde Pugholm Hvid, Tlf. 79404308 
mail: mph@dgi.dk

Mik Hulgaard Jensen, Mobil 20517742
mail: mhj@dgi.dk



Spilleperiode

Afviklingen af holdturneringen sæson

2016 vil foregå som følger:

Inden sommerferien:

3 spillerunder i ugerne 21, 23, 25.

Efter sommerferien:

3 spillerunder i ugerne 33, 35, 36. Slut-

spillet spilles i uge 37.

Tilmelding:

Tilmeldingen skal foregå gennem

www.dgi.dk/201610805000 senest den 

1. maj. 

Pris:

275 kr. pr. hold.

Kampprogram og afvikling

Kampprogram udsendes 3. maj. 

Kampprogram viser hvilke hold der 

mødes uden fastlagte spilledage. 

Hjemmeholdet har indtil 7. maj at få 

valgt datoer for hjemmekampe.  Den 

8. maj udsendes udkast for spilleplan, 

herfra har udebanehold ansvar for at få 

checket om de kan den pågældende 

dato og be/- eller afkræfte spilledatoen.

En uge inden kampen bør holdene 

kontakte hinanden og definitivt bekræfte 

kampdato. 

Aflyses kampen indenfor 3 dages varsel 

kan det hold som ikke aflyste, holde sig 

retten i at have vundet uden kamp.  
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Tlf. 79404308   Mob. 20517742
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