
KLUBMESTERSKABER 
2023 Til ungdomsspillerne i STBK 
Fredag d. 31.marts og lørdag d. 1.april 
Nu nærmer vi os sæsonens afslutning og vi skal traditionen tro fejre året, der gik med et 

klubmesterskab. Klubmesterskaberne er for alle ungdomsspillere og bliver afholdt i Stubbekøbing 

Hallen og DU er hermed inviteret. Deltagelsen for ungdomsspillere er GRATIS - og kræver at man 

er indmeldt i STBK og har betalt sit kontingent. 

Fredag fra kl. 16-20 og lørdag fra kl. 9 
Igen i år bliver der mulighed for at spille både single og double. Du kan godt vælge kun at spille én 

ting. I double kan du melde dig uden makker, så forsøger vi at hjælpe med at finde en du kan spille 

sammen med. Klubbens alleryngste spillere nøjes med at spille et sæt i hver kamp. De yngste 

starter kl 9 og vil have præmieoverrækkelse kl. ca 12. 

Du skal melde dig til i din alderskategori, samt oplyse navnet på en eventuel makker. Selve 

tilmeldingen foregår ved at du udfylder og afleverer den vedlagte seddel til Amalie Svensson, 

Andreas Krogh eller Anne Fløistrup. Du kan også maile informationerne til Anne (se næste side). 

Sidste tilmelding er mandag d. 20.marts 
Programmet bliver lagt ud på klubbens hjemmeside ugen op til 

mesterskaberne. Vi sørger for at du får en masse kampe på 

spilledagene, så du skal bare møde op med godt humør og dit 

spilletøj. Husk overtrækstøj til pauserne mellem kampene. Der vil 

også være fairplay-hygge-madras i den ene ende af hallen. Alle kan 

være med :0) 

Ca kl. 17 lørdag uddeles der præmier til de nykårede klubmestre - 

og der er overrækkelse af de traditionssige vandrepokaler. 

Vi glæder os meget til at se ALLE ungdomsspillerne og selvfølgelig er 

forældre, søskende og andre, der vil heppe MEGET velkomne i løbet af dagen. 

Spørgsmål rettes til Anne Fløistrup 22719430 

RIGTIG GOD FORNØJELSE MED KLUBMESTERSKABERNE :0) 

U7: 2016 eller senere 

U9: 2014-2015 

U11: 2012-2013 

U13: 2010-2011 

U15: 2008-2009 

U17/19: 2007 eller tidligere 



HUSK AT AFLEVERE TILMELDINGSSEDLEN - 

DET ER VIGTIGT, AT VI HØRER FRA JER ALLE. PÅ FORHÅND TAK. 

 

Tilmelding (og framelding) foretages til Anne Fløistrup (ungdomstræner) og kan ske 

på to måder: 

 Ved at aflevere nedenstående tilmelding til træning (så sørger trænerne for at 

Anne får den) 

 Ved at sende al information via mail til anne.floistrup@gmail.com 

 

 

 Ja, jeg kommer selvfølgelig til STBK’s klubmesterskaber  

 Ja, jeg kommer - men jeg vil ikke være med til at spille 

 Nej, jeg kan desværre ikke komme til klubmesterskaberne 

 

NAVN:       

ALDERSGRUPPE:    (se skema på invitationen) 

 

Sæt kryds ved de kategorier du gerne vil deltage i: 

 Drengesingle 

 Pigesingle 

 Drengedouble Min makkers navn:      

 Pigedouble Min makkers navn:       

 Mixdouble Min makkers navn:      

mailto:anne.floistrup@gmail.com

