
 

Velkommen til klubbesterskap utendørs  

24.aug. – 3. sept. 
Klubbmesterskapet utendørs er kanskje klubbens viktigste begivenhet. Her møtes spillere på alle 

nivåer til uhøytidelig sportslig moro. Vi oppfordrer spesielt de som ikke har så mye turneringserfaring 

til å delta (både barn og voksne!).  Spilletider: 

Torsdag 24. aug.: U10 spiller single kl 16.30-19.30 

Fredag 25te og søndag 27de august: innledende matcher 

Lørdag 2. september: Herrer &damer double + div innledende/sluttspill 

Søndag 3. sept.: Sluttspill, U10 double (ca 13.00), Double super-mix og grillmorro (fra ca 14.00 og 

utover) 

Vi prøver også denne gangen en ny vri på double, hvor turneringsledelsen selv lager supermix-lag på 

tvers av alder og kjønn (passer for ca 11. år og oppover).   Vi håper at alle divisjonsspillere stiller i A-

klassene. 

Praktisk info:  

 Informasjon om turneringen er lagt ut på Tournament Software (TS – forbundets webside for 

turneringer og påmelding (tips: søk NTF Tournament Software): 

http://ntf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=0586E898-3787-47FB-AA29-

9794C6E7F54F 

 Påmelding med navn, fødselsdato og hvilke klasser (max.3 klasser pr spiller) gjennom TS (for 

de som har brukerkonto) eller på e-post til andreas@nesoddentennis.no . BRUK HELST TS! 

 Påmeldingsfrist er søndag 20. august kl. 23:59. Trekning legges ut onsdag 23. august på TS 

(lenke fra FB & hjemmesiden www.nesoddentennis.no) 

 Det er ikke ordinær deltakeravgift for klubbmesterskapet, men deltagerne vil bli fakturert en 

andel av faktiske utgifter til premier, baller mm (max 100,- pr spiller) 

 

Arrangøren oppfordrer til tidlig påmelding – gjerne før sommerferien! 
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Klasse Hvem 

Herrer Klasse A Erfarne&aktive turneringssspillere 

Herrer Klasse B Sporadiske turneringsspillere, inkludert ungdom og 
veteraner 

Herrer Double Entusiastiske doublespillere 

Damer klasse A Erfarne&aktive turneringssspillere 

Damer klasse B Sporadiske turneringsspillere, inkludert ungdom og 
erfarne veteraner 

Damer Double Entusiastiske doublespillere 

Mix Double Entusiastiske doublespillere 

Herrer&damer debutant Modige voksne turneringsdebutanter & veteraner 

Double super-mix! Uhøytidelig double for alle aldre og nivå. Meld deg 
på, så får du tildelt partner.  

U12/14 Jenter &gutter Gøy mulighet for alle 11-14åringer 

U12/14 Double Jenter 
&gutter 

Gøy mulighet for alle 11-14åringer 

U10 Jenter&gutter* Gøy mulighet for alle under 11 

U10 Double Jenter &gutter Gøy mulighet for alle under 11 

•Det spilles 2 fulle sett og 3.set som super tie-break (første til 10)  

• Puljespill i alle juniorklassene.  

• U10 spiller 1 sett.  

•  Herrer&damer debutant starter på 2—2 og 3.set som eventuelt vanlig tie-break (første til 7).  

• Ved stor påmelding vil det bli vurdert å lage separate jente- og gutteklasser. 


