
 

 

Minitennisstævne  
- 26+28/2 - 2018 

 

 

Minitennisstævnet i Espergærde har været afholdt i 5 år. I år er det et åbent stævne for alle 7. klasser. Der 

spilles i doublepar.  

Kampene starter kl. 8.45. Der er morgenbrød til lærerne på dagen.  

Der er låneketsjere, hvis skolen ikke har ketsjere. Medbring hvis skolen har – og bed elever om selv at 

medbringe ketsjer. Madpakke bør medbringes, da man ikke kan regne med at kunne købe i kantinen.  

De vigtigste oplysninger om kampene: 

 Der spilles i puljer 

 Der spilles med str. 9 i skumbold(den lille) 

 3 kampe til hvert doublepar i puljerne 1-3 og 4 kampe i pulje 4-5 

 Der vil være en tæller(elever fra Tibberupskolen), som hjælper med at tælle point 

 Der spilles på badmintonbaner m. sænkede net 

 Der skiftes serv ved ulige point. Der tælles 1,2,3 osv indtil kampen slutter 

 Hver kamp varer 6 min(men meldes endelig ud, når antal tilmeldinger kendes) 

 3 point pr. vundet kamp. 1 point for uafgjort 

 Vinderpar i hver pulje går videre til kvartfinalen. De 3 bedste to´er går ligeledes videre til 

kvartfinalen. Kvartfinaler umiddelbart efter sidste puljekamp 

 Er der pointlighed i puljerne kigges der på a) indbyrdes opgør b) Højst pointscore 

 Der er pokal og præmier til vindere og  præmier til finalister. Derudover findes vinderpar ifht.: 

kampgejst og godt makkerskab 

 Spillested: Espergærdehallen. Idrætsvej 19. 3060 Espergærde.  

De sidste kampe er færdige omkring kl. 14. Der vil hele tiden være en bane fri, hvor der spilles frivilligt 

rundt om nettet, mens man venter på at komme i kamp.  

Deadline for tilmelding er 27/1. Programmet udsendes umiddelbart efter.  

Ved tilmeldingen angives følgende:  

 Navne på doublepar(de kan sendes efterfølgende, hvis man ikke kender dem endnu) 

 Hvis klassen IKKE kan spille på en af datoerne(hver klasse spiller 26/2 eller 28/2).  

 Kontaktperson 

Vel mødt - Mikael Lytzen. Tibberupskolen. 2619 2702 


