TENNIS
GRILL
HYGGE

afvikles i perioden maj - september 2021

hyggetennis
- for alvor
Dansk Arbejder Idrætsforbund vil gerne

selvfølgelig være ventetid imellem kampene,

invitere udvalgte klubber til at deltage i

men alle vil være garanteret mindste to fulde

tennisturneringen ”Hyggetennis – for alvor”

kampe pr. turneringsaften. Turneringsaftnerne

der vil blive afviklet i sæsonen 2021. Målet

vil gå på skift imellem klubberne, mens vi i

er at skabe en turnering, hvor vi hygger os

DAI står for alt det praktiske. Vi vil tænde op

imens der spilles en masse god tennis.

i grillen til hver spilleaften og der vil være

TILMELDING:
DAI.NEMTILMELD.DK

billige øl og vand at købe – ellers håber
TURNERINGSFORMAT:

vi bare på hygge rundt om på banerne og

Der vil være en double og en mix-double

intense kampe inden for stregerne.

turnering der afvikles samtidig. Hver klub
kan stille med 4 par i alt. Klubberne kan

Hvis der er spillere eller hold der

selv bestemme hvor mange doublepar eller

bliver forhindret i at stille op til enkelte

mixdoublepar der stilles med, dog max 4 par

turneringsdage, må klubben sætte afløsere

i alt. Turneringen afvikles over fire torsdage i

ind i stedet.

løbet af tennissæsonen og alle par kommer
til at spille mod hinanden mindst en gang.

TURNERINGSDAGE:

Turneringen er en holdkap, så når turneringen

Torsdag d. 27. maj 2021 med start kl. 16.00

er færdigspillet, vil der selvfølgelig en ”stor”

Torsdag d. 24. juni 2021 med start kl. 16.00

vandrepokal til vinderklubben og præmier

Torsdag d. 26. august 2021 med start kl. 16.00

til de tre bedste par i både double og

Torsdag d. 30. september 2021 med start kl.

mixdouble.

16.00

Kampene afvikles over to sæt og ved
lige afgøres anden sæt i tiebreak. Ved at

INTRODUKTIONSPRIS:

afvikle turneringen på denne måde, vil der

Det koster 600 kr. for hver klub af tilmelde 4
hold til turneringen.

Dansk Arbejder Idrætsforbund

FOR MERE INFORMATION
KONTAKT:
POUL SØLVSTEIN
TLF. 40400587
ELLER
POUL@DAI-SPORT.DK

