
DAI LANDSSTÆVNE I TENNIS
2., 3. & 4. september 2022
Dansk Arbejder Idrætsforbund indbyder herved DAI klubber til det årlige LANDSSTÆVNE i
tennis.
Stævnet afvikles hos KTK, Kløvermarksvej 34, 2300 København S.
Turneringen forventes at begynde kl. 8.00 lør og søndag. I tilfælde af usædvanligt mange
tilmeldinger startes der fredag aften kl 17:00. (Kun relevant for københavnske spillere).

Vi spiller i følgende rækker: A, B, motion og veteran. Juniorer er velkomne til at deltage i
seniorrækkerne. Stævnet afholdes som individuel cupturnering. Små rækker afvikles evt. som
puljer.

Inden for hver række spilles der i følgende kategorier:
A: B: Motion: Veteran:
Herresingle Herresingle Herresingle Herresingle 45+
Damesingle Damesingle Damesingle Herresingle 55+
Herredouble Herredouble Herredouble Herresingle 65+
Damedouble Damedouble Damedouble Herredouble 45+
Mixeddouble Mixeddouble Mixeddouble Damesingle 40+

Damedouble 40+

Turneringsudvalget forbeholder sig ret til at vurdere spilleniveauet og evt. flytte tilmeldte til en
højere eller lavere række eller sammenlægge rækker, såfremt der er for få tilmeldte i hver enkelt
række.

Pga stigende interesse for turneringerne tilbydes kun spillere fra DAI medlemsklubber, at
deltage i turneringen. Man kan maximalt melde sig i to rækker. Af hensyn til planlægningen
dispenseres der ikke for dette.

DAI stiller bolde til rådighed til kampene.

Deltagergebyret udgør kr. 70.- pr. singlespiller og kr. 100.- pr. doublepar. Beløbene opkræves
klubvis.

Tilmelding:
Tilmelding sker på DAIs hjemmeside https://dai-sport.dk/region-hovedstaden-tennis/ .
Sidste frist er fredag d. 19. august 2022.
Programmet offentliggøres også på DAIs hjemmeside, så hurtigt som muligt dog senest 29. aug.

Spisning: Om dagen er der åbent for salg af mad, øl, vand, kaffe m.m. Lørdag aften planlægges
på fællesspisning i klubhuset. Tilmeldingslink udsendes efterfølgende til alle tilmeldte.

Vi skal gøre opmærksom på, at deltagere fra provinsregionerne selv skal sørge for rejse til og fra
København. DAI sørger for overnatning med morgenmad.

DAI tennisudvalg
(Bo Stampe, Charlotte Bak, Lars Husby, Ole Juhl og Per Flemming Hansen).

Al henvendelse vedrørende turneringen bedes ske via mail til mail@daitennis.dk
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