Kvalturnering Future Stars damer 9.-10. april
I weekenden d. 14.-15. maj kommer der at afholdes en BTDK Future Stars vs. All Stars kamp,
hvor et damejuniorhold kommer at spille mod et hold bestående af tidligere og nuværende
dame senior landsholdsspillere. På baggrund af det kommer der i weekenden 9.-10. april at
afvikles en kvalturnering hvor tre ud af totalt fire pladser til Future Stars-holdet står på spil.
Den 4. og sidste plads på holdet kommer at udtages af landstræner Magnus Mallander på et
senere tidspunkt.
Følgende spillere er blevet udtagene til at deltage i kvalturneringen:
Jocefina Haagensen
Sally Maribo
Ida Bønding Schøsler
Ann-Christine Christensen
Mille Lyngsø Stoffregen
Emma Vendelbo Clement
Emma My-Linh Eckeroth
Sofie Khan-Linh Eckeroth
Maja Helene Hansen
Nikoline Kure
Reserve:

Malene Dyrby Hansen

Sted:

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Spilsystem:

Lørdag d. 9. april kl. 14. kommer der spilles et slutspil, direkte knockout. De 2 topseedede (på baggrund af ratinglisten for april 2022) kommer
at sidde over første omgang, hvor øvrige 8 spillere 1/8-del. Derefter er
det kvartfinaler fulgt af semifinaler. Vinderne af semifinalerne er
garanterede en plads hver på Future Stars-holdet – dvs. finalen spilles
ikke.
Søndag d. 10. april starter et nyt slutspil med samtlige otte
tilbageværende spillere. Det starter med kvartfinaler, og er med direkte
knock-out. Dette slutspil spilles helt færdigt, og vinderen af finalen tager
3. pladsen på holdet. Modstanderen i finalen kommer at stå som 1.
reserve på holdet.
Alle kampe spilles i bedst af syv sæt. Maksimalt fire kampe i hver runde.
Mere specifikt tidsprogram kommer på et senere tidspunkt.

Coaching:

Coaching af klubtræner eller lignende er tilladt.

Overnatning:

Står spillerne for selve, enten privat eller via fx Idrættens Hus Hotel &
Konference, rec@dif.dk.

Måltider:

Løser man på egen hånd.

Pris:

Deltagelse koster ikke noget.

Tilmelding
og afbud:

Tilmelding foregår via bordtennisportalen, og skal
laves af både reserver og ordinære udtagene. Hvis man
er forhindret i at deltage sender man afbud og begrundelse snarest til
magnus.mallander@bordtennisdanmark.dk.

Med venlig hilsen,
Magnus Mallander,
Landsholdsansvarlig dame senior og ungdom
magnus.mallander@bordtennisdanmark.dk

