
   

 

Lolland-Falster Open 2020 
Hermed indbyder NFBTK til åbent bordtennisstævne:  

lørdag den 19. september 2020 kl. 10 – ca. kl. 17 

 i Ejegodhallen, Møllebakken 7, 4800 Nykøbing F. 
 

Tider Opvarmning fra kl. 9. Doubler kl. 10 – 13. Singlerækker fra ca. kl. 13. 

Tilmelding via bordtennisportalen.dk der inkluderer både double og single. Vi hjælper gerne 

med at finde doublemakker – eller tilmeld med makker. Tilmelding senest den 14/9-2020. 

Pris 120 kr. for over 18 år. 80 kr. for under 18 år. (plus 11 kr.i  gebyr til DBTU) 

Puljer  Vi spiller i 4- og 5-mandspuljer, hvor de 4 bedste går videre til Cup-finaler. 

 Der spilles bedst af 5 sæt i alle rækker. Der anvendes ratingtal per 26/3-2020.  

Rækker  Der indbydes til følgende rækker og aldergrupper i double og single: 

(Licens kræves via bordtennisportalen.dk) 

Senior rating åben  A: over 1800,  B: 1500 – 1799,   C: 1200 – 1499,    D: under 1200 

 

Piger / drenge A: under 12 år  (født 2009 og senere) 

(Licens nødvendig) B: 12 år – 15 år   (født 2005 - 2008) 

  C: 16 år –  <18 år  (født 2002 – 2004) 

 
Veteran 60+ Alle født i 1960 og tidligere. Der er ikke krav om licens og rating. 

(Licens ikke krævet) Der spilles i 4-5 mandspuljer og med både A og B slutspil. 

  Tilmelding til doubler og veteranrække til svenaegidius@gmail.com 

(Medlemmer af ’Aktiv Fritid Nykøbing F.’ kun kr. 40 kr. via Mobile Pay til 40401730) 

  
Præmier  Doubler: præmier til de 2 bedste par i alle rækker til hver spiller. 

  Singler: præmier til 1. - og 2. plads i alle rækker, 

  Rækker med > 8 tilmeldte i rækken spil om 3. plads og præmie. 

  FLOTTE PRÆMIER fra vore sponsorer og NFBTK. 

 

Der vil være mulighed for køb af drikkevarer, slik og pølser mm. og lotteri med flotte præmier. 

Eftertilmelding koster + 20kr.- Tilmelding til doubler og veteranrække til svenaegidius@gmail.com 

Spørgsmål vedr. stævnet kan stiles til Mathias på tlf. 6087 0884 eller Sven Erik Ægidius tlf. 4040 1730. 
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