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2019  

SENIOR & VETERAN(40+) 
 

Så går det løs igen. Klubmesterskaberne nærmer sig, og som altid i FKIF er vi klar til 
to weekender, hvor vi hygger os med hinanden. Og dyster mod hinanden. 
 
Årets klubmesterskaber afholdes på følgende datoer: 
Lørdag d. 27. april Double 
Søndag d. 28. april Single & Mixdouble 
Lørdag d. 4. maj Finaler & Klubfest 
Mesterskaberne bliver traditionen tro afviklet i hal 2 med mulighed for at varme op 
i hal 3. 
 
Tilmelding senest torsdag d. 11. april hos: 
Gruppe Senior: Rikke Bagger eller Lau Hansen 

Gruppe A: Eric Christensen 
Gruppe B: David Rasmussen 

Gruppe C: Nils Fruensgaard 

Gruppe D: Torben D. Poulsen 
Gruppe E: Desirée Skouv 
Gruppe F: Frank Dybdahl 
 

Pris for tilmelding: Første række man tilmelder sig koster kr. 50,- yderlige rækker 
koster kr. 25,- stk.  
Igen i år vil der være dommere og linjedommere til alle finalerne (lørdag den 4. 
maj)  
Når man har spillet en kamp, skal man være til rådighed som linjedommer i den 
efterfølgende kamp.  
Endvidere er der mulighed for at melde sig som dommer og linjedommer til 
finaledagen ved at skrive en mail til dommer@fkif.dk 

 
VEND -> 

mailto:dommer@fkif.dk


Tilmeldingsregler 
 

Der er følgende vejledende indplaceringer: 
 
Mesterrække:  1. + 2. hold  

Alle der er fast på 1.-2. holdet kan kun deltage her 

A-Række:   3. + 4. + 5. hold 

B-Række:   øvrige holdspillere 

C-Række:   ikke holdspillere 

Veteran Mesterrække:  1. + 2. veteran (40+) 

Veteran A-Række:  3. + 4. veteran (40+) 

Veteran B-Række:  øvrige veteraner (40+) 

 
Sidste års vindere må ikke stille op i den vundne række (Mesterrække undtaget), men 
sidste års vindere opfodres til at stille op i rækken over! 
 
BEMÆRK VENLIGST: Man kan max. tilmelde sig i 4 rækker! Der afvikles IKKE veteran 
singler i år. 
 
Placeringerne er kun vejledende, og turneringsudvalget kan uden at meddele det 
placere spillerne i en højere kategori end den tilmeldte, hvis det skønnes sportsligt 
korrekt. I rækker med mindre end 4 deltagere, rykkes de tilmeldte op. 
 
Indbydelsen til Klubmesterskabsfesten lørdag d. 4. maj bliver publiceret i forbindelse 

med turneringsprogrammet, men reserver allerede datoen nu! 
 
Tøv ikke med at tilmelde jer selv om I evt. mangler en makker, turneringsudvalget 
hjælper jer gerne med at finde én.  
 
Vel mødt til turneringen! 


