TENNIS
afvikles i perioden maj - august 2022

hyggetennis

GRILL
HYGGE

- for alvor
DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND

spilleaften, og der vil være billige øl og vand

VIL GERNE INVITERE UDVALGTE

at købe – ellers håber vi bare på hygge rundt

TENNISKLUBBER TIL AT DELTAGE I

om på banerne og intense kampe inden for

TURNERINGEN ”HYGGETENNIS – FOR

stregerne.

ALVOR” DER VIL BLIVE AFVIKLET I SÆSONEN

Hvis der er spillere eller hold der

2022. MÅLET ER AT SKABE EN TURNERING,

bliver forhindret i at stille op til enkelte

HVOR VI HYGGER OS IMENS DER SPILLES EN

turneringsdage, må klubben sætte afløsere

MASSE GOD TENNIS.

ind i stedet.

TURNERINGSFORMAT:

HVEM KAN VÆRE MED:

Turneringen vil være for mix-double-hold,

Turneringen er for øvede tennismotionister -

men hvis alle ikke kan stille med mix-par,

ikke elitespillere

TILMELDING:
HOLDENE SENDES TIL
POUL SØLVSTEIN,
POUL@DAI-SPORT.DK

kan der suppleres op med rene herre- eller
damehold. Hver klub kan stille med 4 par i

TURNERINGSDAGE:

alt.. Turneringen afvikles over tre spilledage i

Tirsdag d. 10. maj 2022 med start kl. 16.00

løbet af tennissæsonen og alle par kommer

Sted: Aalborg Chang’s tennisanlæg

FOR MERE INFORMATION
KONTAKT:

til at spille mod hinanden mindst en gang.
Ved turneringens afslutning præmieres de tre

Torsdag d. 9. juni 2022 med start kl. 16.00

bedste par. Den bedste klub vil få overrakt en

Sted: Skørping Tennisklub anlæg

”stor” vandrepokal.
Fredag d. 19. august 2022 med start kl. 16.00
Kampene afvikles på tid (40 min pr. kamp.)

GUG Tennisklubs anlæg

Ved at afvikle turneringen på denne måde,
håber vi at alle deltager kommer til at

INTRODUKTIONSPRIS:

spille lige meget og minimere ventetiden.

Det koster 600 kr. for hver klub at tilmelde 4

Turneringsaftnerne vil gå på skift imellem

hold til turneringen.

klubberne, mens vi i DAI står for alt det
praktiske. Vi vil tænde op i grillen til hver

POUL SØLVSTEIN
TLF. 40400587
ELLER
POUL@DAI-SPORT.DK

