
  

Bornholms Bordtennis (BBTK & DGI BORNHOLM) 

Inviterer til  
VINTERHOLDTURNERING 

2022/2023 
29/8-2022 

 
Bornholms Bordtennis turneringsudvalg indbyder hermed til vinterholdturnering der afholdes efter 
turneringsreglementet. 
 
DER INDBYDES I FØLGENDE RÆKKER: 
 
Bornholmsserien, Serie 1, Serie 2, Serie 3, Veteran A, Veteran B, Ungdom 1, Ungdom 2 og 60+ 
 
HOLDSTØRRELSER:  
 
BS og S1 spilles med 3 spillere på hvert hold, mens alle øvrige rækker spilles med 2 spillere på 
hvert hold. 
 
SPILLEFORM: 
 
Veteran – 60+ og ungdomsrækker afvikles i samlinger, mens de øvrige rækker spilles som ude- og 
hjemmekampe. 
Alle 4 seniorrækker afsluttes efter grundspillet med slutspil (hvis der er mindst 6 hold i rækken). 
Bemærk, at 60+ rækker spilles bedst af 3 sæt til 11 point. Øvrige rækker spilles bedst af 5 
sæt til 11 point. 
 
RETNINGSLINIER FOR TILMELDING AF HOLD: 
 
Som udgangspunkt er det placeringen efter sidste sæson, der er gældende. Man skal notere det 
stærkeste hold, som 1. holdet o.s.v efter det samlede ratingtal på holdets spillerne. 
Bemærk, at 60+ tilmeldes i første omgang i en række, hvorefter 60+ udvalget fordeler holdene 
i rækker efter styrke. 
 
RATINGGRÆNSER: 
 
Følgende rating grænser er gældende ved deltagelse i holdturneringen: 

- Spillere, der ved sæsonstart har startratingtal på 1650 og derover må kun spille Bornholmsserien. 
- Spillere, der ved sæsonstart har startratingtal på 1375 og derover må kun spille Bornholmsserien og 

Serie 1. 
- Spillere, der ved sæsonstart har startratingtal på 1100 og derover må kun spille Bornholmsserien, 

Serie 1 og Serie 2 
- Spillere, der ved sæsonstart har startratingtal på 1099 og derunder må spille i alle rækker. 
- Veteran A er for spillere, der ved sæsonstart har et startratingtal på 1550 og derover. 
- Veteran B er for spillere, der ved sæsonstart har et startratingtal på 1549 og derunder. 
- 60+ er for spillere der ønsker, at spille i dagtimerne. Dog er der samtidig mulighed for, at deltage i 

den almindelige holdturnering om aftenen. 
 
ALDERSGRÆNSER: 
 
Senior   2003 og tidligere 
Veteran    1983 og tidligere 
60+   1963 og tidligere 
Ungdom   2004 og senere 
 
 
 



KAMPDAGE OG KAMPLOKALE: 
 
Kampe må ikke programsættes før kl. 10:00 på lørdage og søndage, ellers kan alle dage bruges. 
Ungdomskampe må tidligst starte kl. 17:00. 
Endvidere skal det bemærkes, at der ikke må afvikles kampe om onsdagen p.g.a. BBTK´s 
Talentcenters fælles træning, hvis der er ungdom med på holdet (undtaget dog veteran B, samt 
andre hold, hvis egne eller modstandere og trænere m.m. ikke er med til fælles træningen). 
Spillelokalet skal være klart senest 15 min. før kampstart. Borde skal være inddelt med bander.  
Husk, at der skal være 2 borde pr. holdkamp i rækker med 3-mands hold. 
Bemærk endvidere at det er et krav at der benyttes tælletavler til alle kampe i serie rækker 
og ungdomsrækkerne, inkl. doubler. (Dog undtagen doubler på 2-mandshold). Veteran og 
60+ rækkerne er undtaget af denne regel. 
 
STARTTIDSPUNKT: 
 
Senior- og veteranrækker starter i uge 43 (lige efter efterårsferien), mens ungdom afvikles i perioden 
januar – marts 2023. 
 
LICENS: 
 
HUSK, og løs licens inden tilmelding på ALLE jeres spillere, ellers kan i ikke tilmelde på 
Bordtennisportalen. 60+ og ungdomsspillerne er gratis, mens alle andre senior koster 250,- kr. – 
Herudover får alle klubber en faktura fra BTDK på alle spillerne, på 125,- kr. ud fra hvad klubben 
har registreret i januar til DGI/DIF. 
 
STARTGEBYRER: 

Pris: 
BHS. - S1 hold:  kr. 900,00 
S2 – S3 – Veteran A og B hold: kr. 600,00 
Ungdomshold:  kr. 300,00 
60+:   kr. 300,00 
 
Startgebyret betales, samtidig med tilmelding via Bordtennisportalen eller ved, at få tilsendt en 
faktura. 
 
Køb af Tu-planer vil blive opkrævet af Bornholms Bordtennis kasserer på et senere tidspunkt. 
Bemærk: Klubberne er forpligtet til og købe 1 stk. TU Plan pr. spiller på et hold til 12,- kr. stk. 
 
TILMELDING: 
 
Alt tilmelding foregår på Bordtennisportalen, hvor man tilføjer følgende: 

- Holdnavn 
- Kontaktperson/Holdleder for holdet, og denne persons E-mail adresse 
- Telefon/mobil nummer 
- Kommentarer vedr. det enkelte hold, hvis der skulle være noget 
- Spillested 
- Kampdag 
- Kamptidspunkt 
- Antal borde til rådighed 

 
FRIST FOR TILMELDING SENIOR – VETERAN – 60+: 
MANDAG, DEN 19. SEPTEMBER 2022. 
 
FRIST FOR TILMELDING UNGDOM: 
MANDAG, DEN 15. DECEMBER 2022. 
 
Yderligere oplysninger, så kontakt Kenny (23640167) eller Finn (20271149) 
Med venlig hilsen  Bornholms Bordtennis Turneringsudvalg / Gruppe 


