
 

 
 

 
 

BTDK og DGI Bordtennis inviterer hermed til 

Jyske Mesterskaber  

for Ungdom 
 

Lørdag d. 4. februar 2023  

Hald Ege Idrætscenter,  

Birgittelystvej 2, 8800 Viborg 

 
 

Efter at have været savnet de senere år er de JYSKE MESTERSKABER tilbage og i flyvende form.  

Saml alle jeres ungdomsspillere og tag til Viborg den 4. februar til et brag af en bordtennisfest.  

Vi kører hele lørdagen fra morgen til aften. Alle kan spille både 2-mandshold og singleturnering.  

Derudover laver vi en masse fede konkurrencer, Challenges og SUKIRU-lege. 

 

      Program: 

 Kl. 9.00   – Ankomst og indskrivning 

 Kl. 9.15    – Fælles velkomst 

 Kl. 9.30-14.00   - Blok 1 (2-mandshold) 

 Kl. 14.00   - Præmieoverrækkelse 
----------- 

 Kl. 14.30-19.00 - Blok 2 - Singlerækker 

 Kl. 19.00   - Præmieoverrækkelse  
 

 

 

 

 

Blok 1:  

2-mand hold (U11, U13, U15 og U19) 

Tidsplan: kl. 9.30-14.00. 

 

 Der er plads til ca. 16 hold pr. U-række  

(først til mølle) 

 Der er mulighed for at tilmelde med x-makker. 

 Der spilles i puljer af 4 hold i hver. 

 Der spilles tre kampe pr. holdkamp  

1 double (først) og 2 singler pr. holdkamp 

 Den stærkeste (rating) stilles op som 1. single 

 Alle tre kampe spilles i puljerne. 

 Der spilles 1 placeringsholdkamp efter puljen. 

 Således får alle 4 holdkampe. 

 

 

Blok 2:  

Singlerækker (U11, U13, U15 og U19) 

Tidsplan: kl. 14.30-19.00. 

 

 Der er plads til ca. 160 spillere. 

 (40 pladser pr. U-række) 

 Der stræbes efter at spille i 5 mandspuljer 

 Der vil være semifinale og finale. 

 Der vil være 1-2 kampe efter puljen til alle. 

 Alle får således 5-6 kampe. 

 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
Startgebyr: 
Holdturnering: 200 kr. pr. hold inkl. gebyrer.  

Single: 100,- kr. pr. spiller inkl. gebyrer. 

 

Tilmelding: 
Tilmelding og betaling via www.bordtennisportalen.dk senest mandag d. 23. januar 2023. 

 

Bemærk at rækkerne tilmeldes som nedenstående på portalen: 

Puslinge (U11)  Ydr./Ypi. (U13)  Dr./Pi (U15)  Junior (U19) 

 

Klubledere/-trænere må meget gerne være behjælpelige med at stå for klubvis tilmelding på portalen (og 

indsamling/betaling af stævnegebyr), så vi kan gøre tilmelding lettere for forældrene   

 

Forplejning: 

Hald Ege Idrætscenter har et lækkert Cafeteria, som gerne vil lave god og sund mad.  

Se mere om mulighederne på http;//bordtennisdanmark.dk/jm-ungdom-2023-mad 

Info vil være klar omkring 1.januar. 

Det er tilladt at medbringe og nyde sin egen mad, drikke, kaffe mv. i hallen. 

 

Program: 
Vil blive offentliggjort på www.bordtennisportalen.dk og dgi.dk senest i starten af uge 5. 

 

Info/spørgsmål: 
Kan rettes til Lars-Henrik Sloth på lhsloth@post.tele.dk, tlf. 60667700  

eller henrik.moeller@dgi.dk / 24914389 

 
 

JM for Ungdom er tilbage – Se alle info på http://bordtennisdanmark.dk/jm-ungdom-2023 

 

                                                                                   --------------- 

 

På vegne af DGI, BTDK og Viborg Bordtennis så kan jeg love alle, at vi vil bestræbe os til det yderste for at lave 

en god dag for alle. Vi har 2 rigtig fine haller, og et spille-koncept, som vil give alle mange og også ret jævnbyrdige 

kampe. Vi håber derfor, at mange jyske (og fynske) klubber, spillere, ledere og forældre er klar til en lang og 

spændende dag sammen med forhåbentlig mindst 150 andre dygtige unge bordtennisspillere. 

Spille-konceptet, hvor vi seeder mange spillere og opdeler i flere grupper, gør at såvel begyndere, mere rutinerede 

og landets bedste spillere vil kunne få god og passende modstand. Derfor er JM Ungdom et stævne for alle. 

Hvis nogle tænker, at de gerne vil ankomme og overnatte i hallen, så finder vi en god løsning og mulighed evt. 

mulighed for morgenmad. 

Vi ses i Hald Ege Idrætscenter lørdag den 4. februar. 

 

Lars-Henrik Sloth 

Viborg Bordtennis 
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