
STBK/ØBK KLUBMESTERSKABER 2022 

STBK og ØBK afholder igen i år fælles klubmesterskaber. Vi spiller i følgende rækker.  

 A-række: Åben for alle (HS-DS-MD-DD-HD) 

 B-række:  Målrettet motionister/veteraner. (MD-HD-DD) 

  

Turneringen vil blive i år afviklet over en onsdag og en lørdag. Lørdag sammen med 
ungdomsklubmesterskaberne og med efterfølgende senior/veteran/motionist afslutning om 
aftenen. På den måde håber vi at der bliver lidt ro mellem kampe og masser af liv i 
hallen. Da vi gerne vil spille de afgørende kampe om lørdagen skal man kunne deltage begge 
dage hvis man tilmelder sig. 
 
Man får senest d. 28. marts program tilsendt (mail), så man kan se, hvornår man skal spille. 

Spilledage: 

onsdag d. 30. marts kl. 18.30 – 22.30 (Horbelev hallen) 
& 

lørdag d. 9. april kl. 13.00 – 17.00 (Stubbekøbing hallen) 

 
Spillere tilmeldt i B-rækken, kan gratis tilmelde sig A-rækken også. Man kan dog maks. deltage 

i 3 kategorier. (samlet for A – B  række).  

• Alle er garanteret mindst 2 kampe. 

• Der vil blive serveret kaffe for alle deltagere begge dage. 

• For at en kategori bliver afviklet skal der min. være 3 spillere/par tilmeldt. 

Gebyr: Tilmeldingsgebyret er kr. 25,- pr. spiller/kategori som betales på spilledagen. 

Præmier: Der vil være 1. præmier i alle rækker. 

Tilmelding: Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 26. marts. 

 

Fra STBKs/ØBKs side håber vi, at I vil støtte op om turneringen og være med til, at sætte et 

godt punktum på en sæson hvor vi igen har fået lov til at spille uden de store afbrydelser.  

 

Med venlig hilsen 

STBK / ØBK - seniorudvalg 

     Tilmelding:          

        

         Mail:_____________________________________________________________ 

 
         A-række: Herresingle:   ______________________________________________ 

Damesingle: ______________________________________________ 

Herredouble:  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

Damedouble: ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

Mixdouble: ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

         B-række: Herredouble:  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

Damedouble: ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

Mixdouble: ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

Du kan også tilmelde dig med x-makker! 

 

Tilmeldingsblanketten afleveres til Ingrid el. Jacob 

Du kan også tilmelde dig på mail til Jacob:   jb@racket-group.dk 

 


