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Bilag 1: Resultatkort 

 

Turneringsledelse 

Som noget nyt vil Sjælland Syd Turneringsudvalg tilbyde at arrangere en holdturnering til 
seniorer og seniorer over 60 år svarende til den vi kender fra DGI regi. 
 
Turneringsudvalget har med beklagelse erfaret, at den kendte turnering, som hidtil har været i 
DGI regi, ikke længere tilbydes og at de holdturneringer, som tilbydes i regi med Tennis Øst ikke 
matcher de ønsker, som klubberne har. 
Derfor vil vi tilbyde at arrangere en holdturnering for 2021. Hvis dette bliver en succes, vil vi 
overveje at fortsætte med at tilbyde denne holdturnering. 
 
Denne holdturnering bygger på samme koncept som sommer – og vinterstævnerne, nemlig at 
Sjælland Syd er et motionsstævne, hvor formålet er at spille ligeværdige kampe.  
 
Turneringsledelsen består af: 
Menna O. Poulsen - Faxe Tennisklub 
Pia Nyborg Hansen - Hyllinge Tennis 
Leif Nielsen - Faxe Tennisklub 
Bente Pedersen – Hyllinge Tennisklub 
 

Ved spørgsmål kan følgende kontaktes 

Menna O. Poulsen – menna@get2net.dk - 2440 9411 

Pia Nyborg Hansen - pia@hyllingetennis.dk - 2491 1458 

mailto:menna@get2net.dk
mailto:pia@hyllingetennis.dk
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Turneringsform og inddeling  

Turneringen er åben for inviterede klubber under Sjælland Syd 

Turneringen spilles som en serieturnering. 
 Hver række består af 3- 5 hold 

 Hvert hold består af to damer og to mænd 

 Der spilles en damedouble, en herredouble og 2 mixdoubler 

 Afhængig af antallet af hold spilles der en eller to kampe mod hinanden. 

 
En spiller må kun deltage på ét hold; dog kan +60 godt deltage både på et seniorhold og et 
+60 hold. 

Der på gerne tages nye spiller ind i matchen såfremt personen ikke har spillet på et højere 

rangerende hold i turneringen. I princippet ny spiller i hver kamp.  

Deltager en forening med flere spillere i samme række opføres holdene i turneringsplanen som 
1 og 2 og de spiller så vidt muligt første match mod hinanden. F.eks. Faxe 1 og Faxe 2. 

 

Målgruppe 
 

Turneringen udbydes i  

 Senior over 35 år 

 Senior over 60 år 

 

 

Tilmelding 

 Tilmelding sker på Tilmeldingsskema (bilag 1)  

 Turneringsledelsen planlægger sæsonen og turneringsplan fremsendes medio maj 2021 

 Tilmelding til turnering sker via klubbens kontaktperson, som fremsender 

Tilmeldingsskemaet til pia@hyllingetennis.dk senest d. 14. maj 2021 

 Det er klubbens ansvar at holdene er skrevet op efter styrke, med det stærkeste hold øverst. 

 Hvert hold udpeger en holdleder, som er ansvarlig for at planlægge afvikling af kampene. På 

turneringsplan står holdleders navn, e-mail og telefonnummer. 

 

 

Kampafvikling  
 

 Kampene afvikles på klubbenes hjemmebane 

 Klubberne aftaler indbyrdes afvikling af kampene – det forventes at klubben med 

hjemmebane aftaler endelig dato. Ligeledes forventes det at de fleste kampe er afviklet inden 

sommerferien. 

mailto:pia@hyllingetennis.dk
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 Kampene afvikles fra maj – medio september 

Hvis et hold er forhindret i at spille kamp på aftalt dag eller ikke kan stille hold, så kontaktes 
den anden klub holdleder mhp. at finde ny spilledato. 

Skal en kamp aflyses pga. dårligt vejr, så aftaler klubberne indbyrdes en ny spilledag. 

Vi skal gøre opmærksom på, at det også er meget vigtigt med det sociale samvær. Vi håber, at I 
vil hold en tredje halvleg med noget godt til maven og ganen. 

 

Kampregler 

Et evt. 3. sæt spilles som super TIE BREAK (først til 10 point med mindst 2 overskydende 
point) I de to første sæt spilles med alm. TIE BREAK (først til 7 point med mindst 2 
overskydende point) 

Hjemmeholdet sørger for bolde.  

Hvis en kamp afbrydes pga. f.eks. skade taberdømmes hold 6-0 - 6-0.  

 

Indberetning af resultater  

 

 Resultater sendes til bente@hyllingetennis.dk  

 Resultater indmeldes på Resultatskema – som vil blive vedhæftet turneringsplan – bilag 1 

 Resultaterne vil løbende (min. en gang om måneden) blive ajourført på hjemmesiden 

www.sjaelandsydtennis.dk under holdturnering 

 

 

Afgørelse af placering i serien 
 

 Spilles turneringen efter pointsystem, gives 2 point for en vunden kamp, 1 point 
for uafgjort og 0 point for en tabt kamp.  

 Ved pointlighed:  

o Flest kamppoint 

o Flest kamppoint indbyrdes 

o Bedste difference mellem vundne og tabte sæt indbyrdes  

o Bedste difference mellem vundne og tabte sæt i samtlige holdmatcher 

 

 
 
 
Protester  
Evt. protester sendes skriftligt til turneringslederen og skal være denne i hænde senest 7 
dage efter kampdatoen.  

mailto:bente@hyllingetennis.dk
http://www.sjaelandsydtennis.dk/
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Venlig hilsen  
Turneringsledelsen 

Sjælland Syd 
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Dato  

Turneringskamp serie  

Kampnummer  

Hjemmehold   

Udehold  

 

Resultat 

Kamp Navn 

hjemmehold 

Navn  

udehold 

Resultat 

Ex. 6-3, 6-2 

Point 

Ex.  

Damedouble     

    

Herredouble      

    

Mixdouble 1     

    

Mixdouble 2     

    

Point i alt     

 

 


