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Lørdag d. 15. april afholder BTDK en kvalturnering for herrejunior. Vinderen af turneringen er 
kvalificeret til at deltage i UEM 2023 i hold, single og double. Turneringen starter kl. 10 om 
lørdagen, og bliver afgjort samme dag.  

 
Udtagene spillere, UEM-kvalturnering 
Simon Vonebjerg 
Nick Tran 
Sofus K. Andreasen 
Lasse Fly-Kristensen 
Vinderen af gruppe 1 i kvalturnering for drenge d. 4. marts (se deltagere her) 
Nr. 2 fra gruppe i kvalturnering for drenge d. 4. marts 
 
Spilleformat, UEM-kvalturnering 
Seks spillere deles ind i to puljer med tre spillere i hver. Kampene i puljen afgøres i bedst af fem 
sæt, hvor etteren og toeren går videre til semifinaler og finaler. Semifinalerne og finalen spilles i 
bedst af syv sæt. Vinderen af finalen får en plads til UEM. De to højest rangerede spillerne pr. 
marts måneds ratingliste kommer at seedes og placeres i forskellige grupper. 
 
I tilfælde af afbud fra en eller flere spillere kommer spilsystemet at laves om til en samlet pulje, 
hvor alle møder alle. Spilleren med bedst samlet kampscore får en plads til UEM.  

 
Coaching og time-out 
Coaching og time-out er tilladt. Spillerne tilmelder coach til madsjoergensen94@gmail.com senest 
d. 5. april.  

 
Lodtrækning 
Lodtrækning bliver lavet efter at drengelandsholdets kvalturnering d. 4. marts er færdig.  
 
Foreløbigt tidsprogram 
 10:00: Puljekamp, spiller 2 mod spiller 3. Bedst af fem sæt.  
 11:00: Puljekamp, spiller 1 mod spiller 3. Bedst af fem sæt. 
 12:00: Puljekamp, spiller 1 mod spiller 2. Bedst af fem sæt. 
 14:30: Semifinale 1 og 2. Bedst af syv sæt.  
 16:30: Finale. Bedst af syv sæt. 
  

Omkostning og tilmelding 
Deltagelsen for hver spiller koster 100 kr. Tilmelding foregår via Bordtennisportalen, under 
”Stævne → tilmeld stævne”. Deadline for tilmelding d. 5. april.  
 

Øvrigt 
Spillerne står selve for transport og mad til turneringen. 
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, 
Linus Mernsten, Magnus Mallander og Mads Jørgensen 
Landsholdsansvarlige, BTDK 
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