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DM I PING PONG 2022 FEST OM AFTENEN TILMELDING 

 

Kr. 125 
For ALLE inkl. bat 

Max 72 deltagere 

 

Kr. 150 
Pizza og fri bar (16+ år) 

Max 120 deltagere 

 

Scan QR-koden for 

tilmelding/betaling og 

al info på BilletFix 

F���� ��) ��))�-����+��  ∙  T�)��)���	�-����: 5. ���� 

Koncept: 
Ping Pong’s koncept er, at ALLE kan deltage på lige vilkår til en 
overkommelig pris. Der tages det bedste fra fortidens- og nutidens 
bordtennis, hvor der bl.a. spilles til 15 point i hvert sæt (14-14 er 
afgørende bold), der byttes bat mellem hvert sæt, og der kan tages 
”dobbeltpoint”. Ping Pong er som ”gammel vin på nye flasker” og 
spilles derfor udelukkende med bat belagt med sandpapir, hvilket 
qua mindre skrue giver nogle anderledes og typisk længere dueller i 
forhold til almindelig bordtennis. Stævnet afvikles som én åben 
singlerække og på fair vis efter snake-system uden klubhensyn. 
Alle får udleveret bat af stævnearrangøren til opvarmning og kampe. 

Resultaterne fra DM danner grundlag for international udtagelse. 
Normalvis er der 2 kvalifikationspladser til næstkommende VM, der 
sædvanligvis afholdes i London med en præmiesum på $100.000. 

DM i Ping Pong hylder fællesskab og mangfoldighed. Der er lagt 

op til en stor FEST OM AFTENEN med bl.a. pizza og fri bar i 

klubben samt mulighed for at tage ind til det aarhusianske byliv. 

Vil du være med? Tjek BilletFix for tilmelding/betaling samt al info. 

Meld dig gerne til først som sidst så andre kan se, at DU skal med. 
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#1 #2 #3 #4 #1 #2 

Kr. 2.700 

37,5% 
Kr. 1.800 

25% 
Kr. 1.080 

15% 
Kr. 720 

10% 
Kr. 540 

7,5% 
Kr. 360 

5% 
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Mikrogebyrer pålægges alle priser  ∙  Ved tilmelding/betaling modtages bekræftelsesmail Af spillergebyret på kr. 125 går kr. 100 til præmiepenge og kr. 25 til stævnearrangøren 


