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Program for DAI holdmesterskaber den 7. – 8. august, 2021,  i 
Herlev tennis, Ettehavevej 6, 2730 Herlev. 

Der er tilmeldt 22 hold og hold inddeling og kamptidspunkter kan ses på nettet på følgende link:   

https://drive.google.com/file/d/1fy-Eozs1zTuZCyScI9oc1Bavj3Ki3NhC/view?usp=sharing 

De 22 hold er fordelt på følgende rækker 

 HerreA (HA):   3 hold 
 MixA(MA) :      4 hold 
 DameB(DB):    6 hold 
 HerreB(HB):    6 hold 
 MixB(MB):       3 hold 

Der er følgende kamp timeslots:  9-12, 12-15, 15-18. Der spilles på banerne 1,2,3,4,5,6 – hvor især 
bane6 er fri det meste af tiden til opvarmning.  Alle 6 baner er tilrådighed fra kl. 8.00 til opvarmning. 

Husk selv at tage bolde med, der kan dog købes bolde på stedet.  

En holdkamp afvikles på tid 3 timer, og består af 2 singler og en double. Ændring i forhold til 
invitation. Ligesom sidste år anbefales det at man spiller hver enkelt kamp på tid 1 time og som et 
langt sæt, hvor 5 minutter bruges til opvarmning.  Et parti vindes med 2 overskydende. Når tiden er 
gået tæller et ikke færdigt parti ikke med. 

Der vil ligesom sidste år være mulighed for at købe mad- og drikkevarer (og bolde) på stedet, se 
billede Betaling sker med mobilpay: 22240072. Der sælges følgende:  

 

 Frugt:         3,- kr per styk.  (banan, æble, blomme). 
 Kaffe:         3,- kr per kop. 
 Hjemmebage Kage:          5,- kr (per styk)   

o fra kl. 12, laves på dagen. 
 Frisk stor mad-sandwich. 15,- kr per styk ( 3 typer med grov fuldkorn:  Æg, Tun og Kylling).   

o Fra kl.12, laves på dagen.   
 Juice:          3,- kr.  (25 cl drik - æble juice eller appelsin juice). 
 KildeVand:  3,- kr.   uden brus (25 cl flaske). 
 Cola:            3,- kr.  (25 cl flaske). 
 Cola-Zero:   3,- kr.  (25 cl flaske). 
 Faxe kondi: 6,- kr.  (33 cl dåse). 
 SanPelleGrino:   8,- kr   (33 cl dåse -  appelsin eller rødappelsin). 
 Tuborg Øl:    6,-  kr  ( 33 cl dåse). 
 Skovlyst Øl:  11,- kr  (0,5l flaske  - to typer: India Pale Ale og Bøgebrug). 
 RoseVin:       8,- kr (per glas).  


