
 

 OB BORDTENNIS OPEN 2020  

 72. stævne i træk 

I Odense Idrætshal lørdag den 5. december og søndag den 6. december 
 

På grund af coronasituationen er det i år ikke muligt at afvikle et ”normalt” stævne. 
Vi har i stedet valgt en form, der minder om de tidligere afholdte ”DM i Rating”, hvor spillerne 

inddeles  i rækker ud fra deres ratingtal. 
Stævnet er udelukkende for spillere, der på stævnedagen er under 22 år. 

 

Lørdag  Søndag 
Delstævne 1: Start kl. 09.00 
 

Tilmelding på Portalen i rækken: 
Alle 1 

Delstævne 2: Start kl. 14.00 
 

Tilmelding på Portalen i rækken: 
Alle 2 

Delstævne 3: Start kl. 09.00 
 

Tilmelding på Portalen i rækken: 
Alle 3 

Delstævne 4: Start kl. 14.00 
 

Tilmelding på Portalen i rækken: 
Alle 4 

        

 

 

Generelt 
Stævnet afvikles på BTDKs stævne-
program efter de internationale regler. 
Der inviteres kun i singler. Deltagertallet 
i hvert delstævne kan maximalt være 
96 – efter først til mølle princippet. 

 
 

Spilleform 
Delstævnets 96 spillere inddeles efter 
ratingtal i 6 rækker med hver 16 spillere. 
I hver række inddeles i puljer med 4 
spillere i hver. Nr. 1 og 2 i puljerne 
fortsætter i et A-slutspil. Nr. 3 og 4 i 
puljerne i et B-slutspil. 
Der spilles om alle placeringer i hver 
række. Hver spiller skulle dermed være 
sikret 6 kampe. 
 
 

Overnatning 
Vi henviser til: Scandic Hotel Odense, der 
tilbyder følgende – gældende fra den 4/12 – 7/12: 

Enkeltværelse – incl morgenbuffet – pr nat – kr 650,- 
Dobbeltværelse – incl morgenmad – pr nat – kr 750,- 
3-sengsværelse – incl morgenmad – pr nat – kr 850,- 
4-sengsværelse ( 2 voksne i samme seng samt 2 
køjer til børn under 12 ) – incl morgenmad – kr 995,- 

Bookes direkte til receptionen pr mail: 
odense@scandichotels.com 

Oplys bookingkoden ”OB Open 2020” for at 
aktivere tilbuddet! Vi gør opmærksom på at vores 
restaurant er lukket fredag – søndag – men vi har 
lette serveringer fra vores minishop i lobby-en! 
 

Anmeldelse 
www.bordtennisportalen.dk senest 
mandag den 30. november. 
Ratingopdateringen pr. 26. november er 
afgørende for indplacering i rækkerne. 
 
 

Drive-in 
Hvis deltagertallet tillader det, vil der 
være mulighed for drive-in i nogle ræk-
ker. Ønske om Drive-in plads kan sen-
des indtil 24 timer før delstævnets start 
til: Jens Povl Barkler: 
jp_barkler@privat.dk 
 
 

Konditioner 
Hver spiller kan deltage i 1 række i hvert 
delstævne. Kun spillerne i  delstævnet 
må opholde sig på halgulvet. Alle andre 
skal opholde sig i tilskuerområdet i hal 
1– fortrinsvis siddende. 

”Husk mundbind ved ankomst til 
Idrætshallen, og når man bevæger sig 
rundt på tilskuerpladser og i cafeteriet.” 

Coaching er ikke tilladt. 

Der er ikke dommere / bladvendere til 
kampene. Spillerne dømmer selv.  
 
 

Indskrivning til de enkelte rækker 

sker i forhallen og skal ske senest 30 
minutter før rækkestart. 
 

Præmier 
Præmiechecks, brugsting, vin (udleveres kun 
til personer over 18 år) m.m. Vi forbeholder os 
ret til at tilpasse præmiernes størrelse ved 
meget store udsving i antal tilmeldinger.  
 
 

Borde & Bolde 
Donic/Stiga/Joola/Gewo og Butterfly borde og 
hvide ITTF-godkendte DHS  plastbolde. 
 
 

Startpenge:    Singler 

Pr blok                                      175,- * 
Drive-in gebyr…     25,- * 

* Bemærk:  

Hertil kommer mikrogebyr til DBTU på 11 kr. 
pr. anmeldelse pr. delstævne. 
 

 
Lodtrækning 
Foretages ca. ½ time før rækkestart. Der 
seedes i alle rækker 2 pr. pulje efter 
ratingopdateringen den 26. november.  
 
 

Oplysninger 
Om stævnet kan fås hos: Jens P. Barkler  
21 13 88 66. E-mail: jp_barkler@privat.dk  
se også: www.obbordtennis.dk  

  

 
  

 
   

https://bordtennisdanmark.dk/
mailto:odense@scandichotels.com
http://www.klubportalen.dk/
mailto:jp_barkler@privat.dk
http://www.obbordtennis.dk/
http://www.btex.dk/

