KLUBTURNERINGEN 2020
Oversigt over puljekampe / resultatskema for U14 piger og drenge og U18
(rækkerne er slået sammen, da der er få deltagere i nogle rækker)
VIGTIG INFORMATION:
-

spillerne skal selv kontakte hinanden og aftale tidspunkt for kampene
spillerne skal selv booke baner. Hvis spillerne tror, at en kamp vil tage mere end to timer, kan de
kontakte bestyrelsen for at booke tre timer i træk
spillerne skriver resultatet i skemaet nedenfor, med antal partier (fx 6-4, 3-6, 6-2)
puljekampene skal være spillet senest den 9. september. Det er derfor vigtigt at komme tidligt i
gang med kampene!
semifinalerne skal være spillet senest den 16. september
når vi kender finaledeltagerne (senest den 16. september), laver vi et kampprogram for klubdagen
den 19. september, så vi så vidt muligt kan tage hensyn til spillere, som skal spille mere end en
kamp denne dag. Tidspunkt for finalekampen meddeles omkring 17. september

God kamp
Pulje 1:
Spiller 1: Anna Egeberg-Lie (71780171)
Spiller 2: Nete Etttrup Løye (23821077)
Spiller 3: Kornnasa Sorampa (40737077)
Spiller 4: Hugo Ruhwald (26797340)
Kamp:
Anna mod Nete
Anna mod Kornnasa
Anna mod Hugo
Nete mod Kornnasa
Nete mod Hugo
Kornnasa mod Hugo

Resultat:

Pulje 2:
Spiller 5: Marie Nordby (30238227)
Spiller 6: Isolde Lydiksen (42658551)
Spiller 7: Carl Brandsma Bech (60480704)
Spiller 8: Ingrid Ettrup Løye (23821077)
Kamp:
Resultat:
Marie mod Isolde
Marie mod Carl
Marie mod Ingrid
Isolde mod Carl
Isolde mod Ingrid
Carl mod Ingrid
Semifinaler (spilles mellem den 10. og 16. september):
Kamp
1´eren fra pulje 1 mod 2´eren fra pulje 2
2´eren fra pulje 1 mod 1´eren fra pulje 2

Resultat

KLUBTURNERINGEN 2020
Oversigt over puljekampe / resultatskema for U14 piger double

Hold 1: Nethe Ettrup Løye (23821077)
Anna Egeberg-Lie (71780171)

Hold 2: Kornnasa Sorampa (40737077)
Marie Nordby (30238227)

VIGTIG INFORMATION:
-

spillerne skal selv kontakte hinanden og aftale tidspunkt for kampene
spillerne skal selv booke baner. Hvis spillerne tror, at en kamp vil tage mere end to timer, kan de
kontakte bestyrelsen for at booke tre timer i træk
spillerne skriver resultatet i skemaet nedenfor, med antal partier (fx 6-4, 3-6, 6-2)
puljekampene skal være spillet senest den 16. september. Det er derfor vigtigt at komme tidligt i
gang med kampene!
når vi kender finaledeltagerne (senest den 16. september), laver vi et kampprogram for klubdagen
den 19. september, så vi så vidt muligt kan tage hensyn til spillere, som skal spille mere end en
kamp denne dag. Tidspunkt for finalekampen meddeles omkring 17. september

Da der kun er to tilmeldte hold i rækken U14 piger double, går begge hold direkte til finalen, som spilles på
klubdagen den 19. september.
God kamp

KLUBTURNERINGEN 2020
Oversigt over puljekampe / resultatskema for dame senior single

VIGTIG INFORMATION:
-

spillerne skal selv kontakte hinanden og aftale tidspunkt for kampene
spillerne skal selv booke baner. Hvis spillerne tror, at en kamp vil tage mere end to timer, kan de
kontakte bestyrelsen for at booke tre timer i træk
spillerne skriver resultatet i skemaet nedenfor, med antal partier (fx 6-4, 3-6, 6-2)
puljekampene skal være spillet senest den 9. september. Det er derfor vigtigt at komme tidligt i
gang med kampene!
semifinalerne skal være spillet senest den 16. september
når vi kender finaledeltagerne (senest den 16. september), laver vi et kampprogram for klubdagen
den 19. september, så vi så vidt muligt kan tage hensyn til spillere, som skal spille mere end en
kamp denne dag. Tidspunkt for finalekampen meddeles omkring 17. september

God kamp
Pulje 1:
Spiller 1: Mette Sander (51563343)
Spiller 2: Anna-Karina Thomsen (51615826)
Spiller 3: Mette Temmesen (23714840)
Kamp:
Mette S mod Anna-Karina
Mette S mod Mette T
Anna-Karina mod Mette T

Resultat:

Pulje 2:
Spiller 4: Kirsten Vilhelmsen (24499125)
Spiller 5: Camilla Lydiksen (28191918)
Spiller 6: Jette Høj-Larsen (61389035)
Spiller 7: Lisbeth Qvist (20243768)
Kamp:
Resultat:
Kirsten mod Camilla
Kirsten mod Jette
Kirsten mod Lisbeth
Camilla mod Jette
Camilla mod Lisbeth
Jette mod Lisbeth
Semifinaler (spilles mellem den 10. og 16. september):
Kamp
1´eren fra pulje 1 mod 2´eren fra pulje 2
2´eren fra pulje 1 mod 1´eren fra pulje 2

Resultat

KLUBTURNERINGEN 2020

Oversigt over puljekampe / resultatskema for dame senior double

VIGTIG INFORMATION:
-

spillerne skal selv kontakte hinanden og aftale tidspunkt for kampene
spillerne skal selv booke baner. Hvis spillerne tror, at en kamp vil tage mere end to timer, kan de
kontakte bestyrelsen for at booke tre timer i træk
spillerne skriver resultatet i skemaet nedenfor, med antal partier (fx 6-4, 3-6, 6-2)
puljekampene skal være spillet senest den 16. september. Det er derfor vigtigt at komme tidligt i
gang med kampene!
når vi kender finaledeltagerne (senest den 16. september), laver vi et kampprogram for klubdagen
den 19. september, så vi så vidt muligt kan tage hensyn til spillere, som skal spille mere end en
kamp denne dag. Tidspunkt for finalekampen meddeles omkring 17. september

God kamp

Hold 1: Heidi Bjerre (40465230)
Annemette Nordby (40636322)
Hold 2: Pia Juul Skov (22250575)
Camilla Lydiksen (28191918)
Hold 3: Anna-Karina Thomsen (51615826)
Jette Høj-Larsen (61389035)

Kamp:
Heidi/Annemette mod Pia/Camilla
Heidi/Annemette mod Anna-Karina/Jette
Pia/Camilla mod Anna-Karina/Jette

Resultat:

KLUBTURNERINGEN 2020
Oversigt over puljekampe / resultatskema for herre senior single

VIGTIG INFORMATION:
-

spillerne skal selv kontakte hinanden og aftale tidspunkt for kampene
spillerne skal selv booke baner. Hvis spillerne tror, at en kamp vil tage mere end to timer, kan de
kontakte bestyrelsen for at booke tre timer i træk
spillerne skriver resultatet i skemaet nedenfor, med antal partier (fx 6-4, 3-6, 6-2)
puljekampene skal være spillet senest den 9. september. Det er derfor vigtigt at komme tidligt i
gang med kampene!
semifinalerne skal være spillet senest den 16. september. De tre 1´ere og den bedste af de tre
2´ere spiller semifinaler.
når vi kender finaledeltagerne (senest den 16. september), laver vi et kampprogram for klubdagen
den 19. september, så vi så vidt muligt kan tage hensyn til spillere, som skal spille mere end en
kamp denne dag. Tidspunkt for finalekampen meddeles omkring 17. september

God kamp
Pulje 1:
Spiller 1: Mathias Larsen (30254725)
Spiller 2: Tony Møller Hansen (24446067)
Spiller 3: Lasse Guldborg (24840955)
Spiller 4: Kubilay Koycu (50474237)
Kamp:
Mathias mod Tony
Mathias mod Lasse
Mathias mod Kubilay
Tony mod Lasse
Tony mod Kubilay
Lasse mod Kubilay
Pulje 2:

Resultat:

Spiller 5: Christian Nielsen (28732155)
Spiller 6: Bo Rasmussen (42404467)
Spiller 7: Peter Kunz (41412332)
Spiller 8: Ole Dibbern (40973439)
Kamp:
Christian mod Bo
Christian mod Peter
Christian mod Ole
Bo mod Peter
Bo mod Ole
Peter mod Ole

Resultat:

KLUBTURNERINGEN 2020

Pulje 3:
Spiller 9: Mads Nordby (30238227)
Spiller 10: Kim Johannesen (24626016)
Spiller 11: Lars Vilhelmsen (40309378)
Spiller 12: Jesper Andreasen (51235623)
Kamp:
Mads mod Kim
Mads mod Lars
Mads mod Jesper
Kim mod Lars
Kim mod Jesper
Lars mod Jesper

Resultat:

Semifinaler (spilles mellem den 10. og 16. september):
Kamp:
1´eren fra pulje 1 mod 1´eren fra pulje 2
1´eren fra pulje 3 mod den bedste 2´er

Resultat:

KLUBTURNERINGEN 2020

Oversigt over puljekampe / resultatskema for herre senior double

VIGTIG INFORMATION:
-

spillerne skal selv kontakte hinanden og aftale tidspunkt for kampene
spillerne skal selv booke baner. Hvis spillerne tror, at en kamp vil tage mere end to timer, kan de
kontakte bestyrelsen for at booke tre timer i træk
spillerne skriver resultatet i skemaet nedenfor, med antal partier (fx 6-4, 3-6, 6-2)
puljekampene skal være spillet senest den 16. september. Det er derfor vigtigt at komme tidligt i
gang med kampene!
når vi kender finaledeltagerne (senest den 16. september), laver vi et kampprogram for klubdagen
den 19. september, så vi så vidt muligt kan tage hensyn til spillere, som skal spille mere end en
kamp denne dag. Tidspunkt for finalekampen meddeles omkring 17. september

God kamp

Hold 1: Mathias Larsen (30254725)
Christian Nielsen (28732155)
Hold 2: Ole Dibbern (40973439)
Bo Rasmussen (42404467)
Hold 3: Lars Vilhelmsen (40309378)
Jesper Andreasen (51235623)

Kamp:
Mathias/Christian mod Ole/Bo
Mathias/Christian mod Lars/Jesper
Ole/Bo mod Lars/Jesper

Resultat:

KLUBTURNERINGEN 2020
Oversigt over puljekampe / resultatskema for senior mixdouble

VIGTIG INFORMATION:
-

spillerne skal selv kontakte hinanden og aftale tidspunkt for kampene
spillerne skal selv booke baner. Hvis spillerne tror, at en kamp vil tage mere end to timer, kan de
kontakte bestyrelsen for at booke tre timer i træk
spillerne skriver resultatet i skemaet nedenfor, med antal partier (fx 6-4, 3-6, 6-2)
puljekampene skal være spillet senest den 16. september. Det er derfor vigtigt at komme tidligt i
gang med kampene!
når vi kender finaledeltagerne (senest den 16. september), laver vi et kampprogram for klubdagen
den 19. september, så vi så vidt muligt kan tage hensyn til spillere, som skal spille mere end en
kamp denne dag. Tidspunkt for finalekampen meddeles omkring 17. september

God kamp

Hold 1: Heidi Bjerre (40465230)
Allan Bager (21270827)
Hold 2: Camilla Lydiksen (28191918)
Rene Lydiksen (53575758)
Hold 3: Pia Juul Skov (22250575)
Henrik Boisen (22292080)
Hold 4: Lisbeth Qvist (20243768)
Bo Damgaard Qvist (40309978)

Kamp:
Heidi/Allan mod Camilla/Rene
Heidi/Allan mod Pia/Henrik
Heidi/Allan mod Lisbeth/Bo
Camilla/Rene mod Pia/Henrik
Camilla/Rene mod Lisbeth/Bo
Pia/Henrik mod Lisbeth/Bo

Resultat:

KLUBTURNERINGEN 2020
Oversigt over puljekampe / resultatskema for 60+ dame double

Hold 1: Adie Jørgensen (40339458)
Mette Sander (51563343)

Hold 2: Jonna Wellejus (23432604)
Else Andersen (52588360)

VIGTIG INFORMATION:
-

spillerne skal selv kontakte hinanden og aftale tidspunkt for kampene
spillerne skal selv booke baner. Hvis spillerne tror, at en kamp vil tage mere end to timer, kan de
kontakte bestyrelsen for at booke tre timer i træk
spillerne skriver resultatet i skemaet nedenfor, med antal partier (fx 6-4, 3-6, 6-2)
puljekampene skal være spillet senest den 16. september. Det er derfor vigtigt at komme tidligt i
gang med kampene!
når vi kender finaledeltagerne (senest den 16. september), laver vi et kampprogram for klubdagen
den 19. september, så vi så vidt muligt kan tage hensyn til spillere, som skal spille mere end en
kamp denne dag. Tidspunkt for finalekampen meddeles omkring 17. september

Da der kun er to tilmeldte hold i rækken 60+ dame double, går begge hold direkte til finalen, som spilles på
klubdagen den 19. september.
God kamp

KLUBTURNERINGEN 2020
Oversigt over puljekampe / resultatskema for 60+ herre single

Spiller 1: Niels Erbo Andersen (29660444)
Spiller 2: Torben Lind (40218966)

VIGTIG INFORMATION:
Da der kun er to tilmeldte i rækken 60+ herre single, går begge spillere direkte til finalen, som spilles på
klubdagen den 19. september.
Når vi kender finaledeltagerne (senest den 16. september), laver vi et kampprogram for klubdagen den 19.
september, så vi så vidt muligt kan tage hensyn til spillere, som skal spille mere end en kamp denne dag.
Tidspunkt for finalekampen meddeles omkring 17. september

God kamp

KLUBTURNERINGEN 2020
Oversigt over puljekampe / resultatskema for 60+ herre double

Hold 1: Torben Lind (40218966)
Søren Kruse (24839430)

Hold 2: Alf Larsen (20492270)
Niels Erbo Andersen (29660444)

VIGTIG INFORMATION:
Da der kun er to tilmeldte hold i rækken 60+ herre double, går begge hold direkte til finalen, som spilles på
klubdagen den 19. september.
Når vi kender finaledeltagerne (senest den 16. september), laver vi et kampprogram for klubdagen den 19.
september, så vi så vidt muligt kan tage hensyn til spillere, som skal spille mere end en kamp denne dag.
Tidspunkt for finalekampen meddeles omkring 17. september

God kamp

KLUBTURNERINGEN 2020

Oversigt over puljekampe / resultatskema for 60+ mixdouble

VIGTIG INFORMATION:
-

spillerne skal selv kontakte hinanden og aftale tidspunkt for kampene
spillerne skal selv booke baner. Hvis spillerne tror, at en kamp vil tage mere end to timer, kan de
kontakte bestyrelsen for at booke tre timer i træk
spillerne skriver resultatet i skemaet nedenfor, med antal partier (fx 6-4, 3-6, 6-2)
puljekampene skal være spillet senest den 16. september. Det er derfor vigtigt at komme tidligt i
gang med kampene!
når vi kender finaledeltagerne (senest den 16. september), laver vi et kampprogram for klubdagen
den 19. september, så vi så vidt muligt kan tage hensyn til spillere, som skal spille mere end en
kamp denne dag. Tidspunkt for finalekampen meddeles omkring 17. september

God kamp

Hold 1: Paul K. Milgaard (40199117)
Adie Jørgensen (40339458)
Hold 2: Else Andersen (52588360)
Erik Petersen (40191354)
Hold 3: Rie Sloth (40581585)
Niels Erbo Andersen (29660444)
Hold 4: Jonna Wellejus (23432604)
Torben Lind (40218966)

Kamp:
Paul/Adie mod Else/Erik
Paul/Adie mod Rie/Niels
Paul/Adie mod Jonna/Torben
Else/Erik mod Rie/Niels
Else/Erik mod Jonna/Torben
Rie/Niels mod Jonna/Torben

Resultat:

