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Forberedende WTT-kvalturnering lørdag d. 4. marts 
 
I weekenden d. 22.-23. april afholdes der en kombineret UEM og WTT-kval for hhv. dame junior og 
drenge. Fem dame juniorspillere spiller om en plads til UEM, mens fem drengespillere spiller om 
en plads til WTT Youth Contender i Helsingborg d. 8.-11. juni.  
 
For at afgøre hvilke fem drengespillere, der skal deltage i denne kvalturnering, afholder BTDK en 
forberedende kvalturnering i Idrættens Hus i Roskilde lørdag d. 4. marts.  
 
Udtagne spillere: 
 
Gruppe 1:  
Erik Høier 
Johan Engberg Havsteen 
Adam Leth Nottelmann 
Malik Hartvig Bruun Severinsen 
 
Gruppe 2:  
Andreas Kongsdal  
Marcus Ahrenholt Jensen 
Gustav Højslet 
Emil Hasselbalch 
Jakob Tang 
Victor Bartholomæussen 
 
Turneringssystem:  
 
I gruppe 1 spiller alle mod alle. Der spilles bedst af 7 i alle kampe. I tilfælde af at to spillere ender 
på samme kampscore – f.eks. to spillere med to vundne og en tabt kamp – så kåres vinderen ud 
fra sætscore.  
 
I gruppe 2 spilles der to grupper af tre. Nr. 1 og 2 går videre til semi og efterfølgende finale. Der 
spilles bedst af 5 i gruppen og bedst af 7 i slutspillet.   
 
Spillerne i gruppe 1 er på forhånd kvalificerede til kvalturneringen d. 22.-23. april. Vinderen af 
gruppe 1 får dog lov til at vælge rækkefølge i kampene mod damejuniorspillerne, dvs. hvem man 
møder i første kamp, anden kamp osv. Spilleren der ender på 2. pladsen får efterfølgende lov til at 
vælge som den næste, når vinderen har valgt osv.  
 
Spillerne i gruppe 2 konkurrerer om at blive spiller nr. 5 i kvalturneringen d. 22.-23. april. Vinderen 
bliver den sidste spiller til at kvalificere sig til kvalturneringen, mens taberen af finalen kommer til 
at stå som 1. reserve.  
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