
 

 
KLUBMESTERSKABERNE 

2021 
 
 

Klubmesterskaberne vil i år blive afvikles på følgende dage: 
 

Indledende kampe 
Søndag, 22. august – kl. 14 til 19:  Familiedoublen    (Rk. 12) 

Søndag, 29. august – kl. 14 til 19:  Doublerækkerne  (Rk. 7 - rk. 11) 
Søndag,   5. sept. – kl. 14 til 19:  Singlerækkerne   (Rk. 1 - rk. 6) 

Finaler 

Lørdag, 11. sept. – kl. 9 til 15:  Alle rækker + skumtennis/juniorfinaler 
 

Afvikling af kampene 
Det nye koncept for klubturneringen betyder, at der afsættes 1 time pr. 

kamp, hvor der spilles 1 sæt. Er sættet ikke færdigspillet inden tiden er 
udløbet, vinder den spiller, som har flest vundne partier. Nærmere 

instrukser om afvikling af kampene følger med turneringsprogrammet. 



I række 12 – familiedoublen – spilles de indledende kampe i puljer, 

hvor de to bedste par går videre til finalen den 11. september. 
Familiedoublen, juniorturneringen og skumtennis arrangeres af Poul-

Erik. Se nærmere om tilmelding på opslagstavlen i klubhuset. 
 

Der spilles i følgende rækker 

 
Rk.   1  Herresingle A 

Rk.   2  Herresingle B 
Rk.   3  Damesingle A 

Rk.   4  Damesingle B 
Rk.   5  Veteran Herresingle (Født i 1971 eller tidligere) 

Rk.   6  Veteran Damesingle (Født i 1976 eller tidligere) 
Rk.   7  Herredouble A 

Rk.   8  Herredouble B 

Rk.   9  Damedouble A 
Rk. 10  Damedouble B   

Rk. 11  Mixdouble 
Rk. 12  Familiedouble (Forældre/bedsteforældre + Barn/barnebarn) 

 
Det er gratis at deltage i klubturneringen, hvor man kan tilmelde sig i to 

rækker + evt. i familiedoublen. 



TILMELDINGSFRIST:  SØNDAG, 15. AUGUST 2021 
 

Tilmelding skal ske på de ophængte tilmeldingslister i klubhuset eller 
pr. mail til Jørgen Kirk: info@rondane.dk  

Skriv navn, mobil- og medlemsnummer + navn på evt. doublemakker. 

 
Lodtrækningslister og turneringsprogram for turneringen bliver sat op i 

klubhuset senest onsdag den 18. august. 
Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at sammenlægge en A-række 

med en B-række om nødvendigt for at kunne gennemføre en række.  
 

Yderligere information om klubmesterskaberne vil løbende blive slået 
op i klubhuset og på Trørød Tennisklubs hjemmeside: www.tt2950.dk 

 

Kom og bak op om de kæmpende, når du ikke selv er i kamp. TT disker 
som sædvanligt op med vin/vand, kaffe/te - og lidt mundgodt. 

 
Turneringsledelsen, 2021 

Jørgen Kirk, mobil: 23606284. E-mail: info@rondane.dk 
Poul-Erik Madsen, mobil: 40964844  

 
Mvh. bestyrelsen 
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