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Fredag d. 2. december afholder BTDK en kvalturnering for damejunior i samarbejde med OB 
Bordtennis. Vinderen af turneringen er kvalificeret til at deltage i UEM 2023 i single og double. 
Turneringen starter kl. 16.00 om fredagen, og bliver afgjort samme dag. Denne kvalturnering er 
den første af tre tiltænkte kvalturneringer. De to næstkommende turneringer spilles i foråret 2023. 
Denne kvalturnering spilles i to etager: en kvalturnering om en UEM-billet, og en turnering om 
reserve-rækkefølgen til kommende kvalturneringer.  

 
Spilleformat, UEM-kvalturnering 
Der spilles en kvalturnering hvor vinderen kvaler ind til UEM. Til denne turnering udtages seks 
spillere, som deles ind i to puljer med tre spillere i hver pulje. Vinderen af hver pulje spiller en 
direkte afgørende finale om en billet til UEM.  
Kampene i puljen spilles i bedst af fem sæt, mens finalen spilles i bedst af syv sæt.  
 

Spilleformat, turnering om reserve-rækkefølgen  
Samtidigt afvikles en turnering om reserve-rækkefølgen for de kommende turneringer. Til denne 
turnering udtages tre spillere, som spiller mod hinanden i en pulje. Vinderen af puljen bliver første 
reserve til at deltage i næste kvalturnering, mens nr. 2 i puljen bliver 2. reserve osv. Samtlige 
kampe spilles i bedst af fem sæt.  

 
Udtagene spillere, UEM-kvalturnering 
Ann-Christine Christensen 
Mille Stoffregen 
Emma Vendelbo Clement 
Sofie Eckeroth 
Emma Eckeroth 
Maja Hansen 

 
Udtagene spillere, turnering om reserve-rækkefølgen 
Fiona Overgaard 
Malene Dyrby Hansen 
Sally Lou 

 
Coaching og time-out 
Coaching og time-out er tilladt. Spillerne tilmelder coach til 
magnus.mallander@bordtennisdanmark.dk senest d. 25. november. 

 
Lodtrækning 
Lodtrækning bliver lavet ifm. træningslejren i Brøndby d. 17.-20. november. 
 
Foreløbigt tidsprogram 
 16:00: UEM-kvalturnering, første puljekamp i begge puljer. Spiller 2 mod spiller 3. 
 16:40: Turnering om reserve-rækkefølgen: spiller 2 mod spiller 3. 
 17:20: UEM-kvalturnering, anden puljekamp i begge puljer. Spiller 1 mod spiller 3. 
 18:00: Turnering om reserve-rækkefølgen: spiller 1 mod spiller 3. 
 18:40: UEM-kvalturnering, tredje puljekamp i begge puljer. Spiller 1 mod spiller 2. 
 19:20: Turnering om reserve-rækkefølgen: spiller 1 mod spiller 2. 
 20:15: UEM-kvalturnering, finalekamp. Bedst af syv sæt.  
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Omkostning og tilmelding 
Deltagelsen for hver spiller koster 200 kr. Tilmelding foregår via Bordtennisportalen, under 
”Stævne → tilmeld stævne”. Deadline for tilmelding d. 25. november.  
 

Øvrigt 
Turneringen livestreames på BTDKs facebookside, og det er et vilkår at samtlige deltagende 
spillere skal kunne stille op på interview ifm. kampene. 

 
Med venlig hilsen, 
Magnus Mallander 
Landstræner ungdom og dame senior, Bordtennis Danmark 

mailto:btdk@bordtennisdanmark.dk

