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Indledning Nærværende reglement beskriver
gør Tennis klubmesterskaber. Reglementet beskriver processen fra
tilmelding, gennemførelse af kampe til
samlet finalestævne.

Kampafvikling

§1
Rækker

Den til enhver tid siddende turneringsledelse afgør hvilke rækker der
afvikles. Som udgangspunkt spilles i følgende rækker og aldersgru
peringer:

Herresingle A

Damesingle A

Herredouble A

Damedouble A

Mixeddouble A

Herresingle B

Damesingle B

Herredouble B

Damedouble B

Mixeddouble B

§2
Tilmelding

Tilmelding foregår på lister i klubhuset
årets klubmesterskab fremgår.

På klubbens hjemmeside

1. Afviklingsperiode
2. Finaleweekend (med efterfølgende reserveweekend)
3. Tilmeldingsgebyr
4. Turneringsledelsens sammensætning
5. Nærværende regler

Listerne fremlægges og hjemmesiden opdateres primo juni.

Turneringsledelsen kan beslutte tilmelding og udmelding på anden
vis.

§3
Tilmeldingsgebyr

Tilmeldingsgebyr fastsættes af bestyrelsen. Gebyret skal være rett
digt indbetalt. I modsat fald udelukkes spilleren fra deltagelse. Der
betales ikke tilmeldingsgebyr i
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Nærværende reglement beskriver retningslinjer
gør Tennis klubmesterskaber. Reglementet beskriver processen fra
tilmelding, gennemførelse af kampe til afvikling af finaler ved et

let finalestævne.

Den til enhver tid siddende turneringsledelse afgør hvilke rækker der
afvikles. Som udgangspunkt spilles i følgende rækker og aldersgru
peringer:

Senior Ungdom

Herresingle A U18 +45 Herresingle

Damesingle A U16 +40 Damesingle

Herredouble A U14 Herredouble

Damedouble A U12 Damedouble

Mixeddouble A U10 Mixeddouble

Herresingle B +60 Herresingle

Damesingle B +65 Herresingle

Herredouble B

Damedouble B

Mixeddouble B

Tilmelding foregår på lister i klubhuset, hvor de relevante rækker til
årets klubmesterskab fremgår.

På klubbens hjemmeside fremgår:

Afviklingsperiode
Finaleweekend (med efterfølgende reserveweekend)
Tilmeldingsgebyr
Turneringsledelsens sammensætning
Nærværende regler for klubmesterskaber.

Listerne fremlægges og hjemmesiden opdateres primo juni.

Turneringsledelsen kan beslutte tilmelding og udmelding på anden

Tilmeldingsgebyr fastsættes af bestyrelsen. Gebyret skal være rett
digt indbetalt. I modsat fald udelukkes spilleren fra deltagelse. Der
betales ikke tilmeldingsgebyr i ungdomsrækkerne.
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for afvikling af Dra-
gør Tennis klubmesterskaber. Reglementet beskriver processen fra

afvikling af finaler ved et

Den til enhver tid siddende turneringsledelse afgør hvilke rækker der
afvikles. Som udgangspunkt spilles i følgende rækker og aldersgrup-

Veteran

+45 Herresingle

+40 Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixeddouble

+60 Herresingle

+65 Herresingle

, hvor de relevante rækker til

Finaleweekend (med efterfølgende reserveweekend)

Listerne fremlægges og hjemmesiden opdateres primo juni.

Turneringsledelsen kan beslutte tilmelding og udmelding på anden

Tilmeldingsgebyr fastsættes af bestyrelsen. Gebyret skal være retti-
digt indbetalt. I modsat fald udelukkes spilleren fra deltagelse. Der

rækkerne.
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§4
Minimum antal
deltagere

For at en række vil blive afviklet, kræves der
dog kan turneringsledelsen beslutte, at der spilles ”alle
hvis der kun er 3 tilmeldte

§5
Sammenlægning
af rækker

Ved manglende tilmelding kan turneringsledels
menlægge to eller flere rækker. Endvidere kan klubmesterskaberne
udvides med nye rækker, hvis turneringsledelsen finder det relevant.

§6
Mulige deltagere

Alle klubbens aktive medlemmer kan deltage i klubmesterskaberne.
Undtaget er
cielle turneringskampe (holdturnering eller åbne turneringer) eller
som deltager i disse klubbers klubmesterskaber.

Har en vinder af en række (en klubmester) overtrådt denne regel, vil
spilleren blive d
så fald ikke blive uddelt 2. præmie. Sker dette i en double
mixeddoublerække, vil makkeren ligeledes blive diskvalificeret.

§7
Maksimalt 5 ræk-
ker pr. medlem

Veteraner og

Ingen spiller må tilmeldes i mere end 5 rækker.

§8
Ungdom i flere
rækker

Som ungdomsspiller
tillige i aldersgruppen over. Eksempelvis kan en U16
sig i U18.

§9
Senior

Som udgangspunkt kan man udelukkende tilmelde sig i
(A eller
rækkerne i højere kategorier.

I double er det højst rangerede spiller, der afgør placering.

I tilfælde hvor turneringsledelsen skønner, at en spiller
grund af spillestyrke
vedkommende til en anden række.

§10
3 års regel for
seniorer

Vinder man en række rykker man op i kategorien over. Først 3 år
senere må man rykke en kategori ned. Eksempelvis betyder dette,
at vinderen af herresingle
I år '3' kan spilleren atter stille op i kategori B, såfremt spilleren ø
sker dette.

I double gælder 3 års
Splittes parret og der dannes nye konstellationer er de
udvalget, der vurderer om parret kan stille op i den ønskede række.
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For at en række vil blive afviklet, kræves der mindst 4 deltagere/par
dog kan turneringsledelsen beslutte, at der spilles ”alle
hvis der kun er 3 tilmeldte i rækken.

Ved manglende tilmelding kan turneringsledelsen beslutte at sa
lægge to eller flere rækker. Endvidere kan klubmesterskaberne

udvides med nye rækker, hvis turneringsledelsen finder det relevant.

Alle klubbens aktive medlemmer kan deltage i klubmesterskaberne.
Undtaget er dog medlemmer, der repræsenterer andre klubber i off
cielle turneringskampe (holdturnering eller åbne turneringer) eller
som deltager i disse klubbers klubmesterskaber.

Har en vinder af en række (en klubmester) overtrådt denne regel, vil
spilleren blive diskvalificeret og to'eren vil blive klubmester. Der vil i
så fald ikke blive uddelt 2. præmie. Sker dette i en double
mixeddoublerække, vil makkeren ligeledes blive diskvalificeret.

Veteraner og ungdomsspillere kan deltage i seniormesterskaberne.

Ingen spiller må tilmeldes i mere end 5 rækker.

ungdomsspiller kan man tilmelde sig i sin egen aldersgruppe og
tillige i aldersgruppen over. Eksempelvis kan en U16
sig i U18.

Som udgangspunkt kan man udelukkende tilmelde sig i
eller B rækken). B-række singlespillere kan dog stille op i doubl

rækkerne i højere kategorier.

I double er det højst rangerede spiller, der afgør placering.

I tilfælde hvor turneringsledelsen skønner, at en spiller
grund af spillestyrke – er fejlplaceret, kan turneringsledelsen flytte
vedkommende til en anden række.

Vinder man en række rykker man op i kategorien over. Først 3 år
senere må man rykke en kategori ned. Eksempelvis betyder dette,
at vinderen af herresingle B i år '0' er kategori A spiller i år '1' og '2'.
I år '3' kan spilleren atter stille op i kategori B, såfremt spilleren ø
sker dette.

I double gælder 3 års reglen, hvis det drejer sig om samme par.
Splittes parret og der dannes nye konstellationer er de
udvalget, der vurderer om parret kan stille op i den ønskede række.
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mindst 4 deltagere/par,
dog kan turneringsledelsen beslutte, at der spilles ”alle mod alle”

en beslutte at sam-
lægge to eller flere rækker. Endvidere kan klubmesterskaberne

udvides med nye rækker, hvis turneringsledelsen finder det relevant.

Alle klubbens aktive medlemmer kan deltage i klubmesterskaberne.
dog medlemmer, der repræsenterer andre klubber i offi-

cielle turneringskampe (holdturnering eller åbne turneringer) eller

Har en vinder af en række (en klubmester) overtrådt denne regel, vil
iskvalificeret og to'eren vil blive klubmester. Der vil i

så fald ikke blive uddelt 2. præmie. Sker dette i en double- eller
mixeddoublerække, vil makkeren ligeledes blive diskvalificeret.

kan deltage i seniormesterskaberne.

kan man tilmelde sig i sin egen aldersgruppe og
tillige i aldersgruppen over. Eksempelvis kan en U16-spiller tilmelde

Som udgangspunkt kan man udelukkende tilmelde sig i én kategori
række singlespillere kan dog stille op i double-

I double er det højst rangerede spiller, der afgør placering.

I tilfælde hvor turneringsledelsen skønner, at en spiller – på bag-
eret, kan turneringsledelsen flytte

Vinder man en række rykker man op i kategorien over. Først 3 år
senere må man rykke en kategori ned. Eksempelvis betyder dette,

B i år '0' er kategori A spiller i år '1' og '2'.
I år '3' kan spilleren atter stille op i kategori B, såfremt spilleren øn-

reglen, hvis det drejer sig om samme par.
Splittes parret og der dannes nye konstellationer er det turnerings-
udvalget, der vurderer om parret kan stille op i den ønskede række.
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§11
Veteran

Damer, der er fyldt 40 år, og herrer, der er fyldt 45 år (henholdsvis
60 og 65 år i de ældste herresinglerækker) inden udgangen af ind
værende kalenderår, kan

§12
Kampafvikling

Alle kampe i klubmesterskaberne spilles bedst af 3 sæt med
i alle 3 sæt i samtlige rækker. I
ges.

§13
Bolde

I alle indledende kampe anvender spillerne egne bolde, mens alle f
nalerne spilles med nye bolde, der stilles til rådighed af klubben.

Hvis en spiller i en indledende kamp ikke er tilfreds med boldenes
kvalitet, skal vedkommende selv stille bolde af en bedre kvalitet til
rådighed.

Hvis der fortsat er uenighed, skal der
som benyttes til klubbens holdkampe. Dette sæt/rør købes via klu
ben.

Der skal spilles med mindst 4 bolde, og disse skal være af samme
mærke og ensartet kvalitet.

§14
Seedning og
terminer

Seedning og lodtrækning
ser.

Turneringsledelsen fastsætter sammen med bestyrelsen spilleterm
ner for de forskellige rækker.

§15
Flytning af kampe

Man kan selv indbyrdes aftale et andet tidspunkt end det progra
satte. Det kræver dog, at man selv reserverer
giver besked til turneringsledelsen, så den oprindelige
kan fjernes
ringsplanen. Kampen skal afvikles inden næste runde i t
Finaler kan ikke flyttes.

Opstår der en situation, hvor en flyttet kamp aflyses pga. eksempe
vis vejr eller lignende, således at afviklingen ikke kan ske inden n
ste runde skal gennemføres, så taber den spiller/det par, der har ø
sket kampen f

§16
Dommer

Turneringsledelsen kan beslutte, at der spilles med dommer. Do
meren udpeges af turneringsledelsen eller af spillerne i enighed.
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Damer, der er fyldt 40 år, og herrer, der er fyldt 45 år (henholdsvis
60 og 65 år i de ældste herresinglerækker) inden udgangen af ind
værende kalenderår, kan deltage.

Alle kampe i klubmesterskaberne spilles bedst af 3 sæt med
i alle 3 sæt i samtlige rækker. I Ungdomsrækkerne kan dette frav

I alle indledende kampe anvender spillerne egne bolde, mens alle f
lerne spilles med nye bolde, der stilles til rådighed af klubben.

Hvis en spiller i en indledende kamp ikke er tilfreds med boldenes
litet, skal vedkommende selv stille bolde af en bedre kvalitet til

rådighed.

Hvis der fortsat er uenighed, skal der benyttes et nyt sæt/rør bolde,
som benyttes til klubbens holdkampe. Dette sæt/rør købes via klu

Der skal spilles med mindst 4 bolde, og disse skal være af samme
mærke og ensartet kvalitet.

Seedning og lodtrækning foretages af de respektive turneringslede

Turneringsledelsen fastsætter sammen med bestyrelsen spilleterm
ner for de forskellige rækker.

Man kan selv indbyrdes aftale et andet tidspunkt end det progra
satte. Det kræver dog, at man selv reserverer ny ti
giver besked til turneringsledelsen, så den oprindelige
kan fjernes. Man skal tillige påføre det nye kamptidspunkt på turn
ringsplanen. Kampen skal afvikles inden næste runde i t
Finaler kan ikke flyttes.

Opstår der en situation, hvor en flyttet kamp aflyses pga. eksempe
vis vejr eller lignende, således at afviklingen ikke kan ske inden n
ste runde skal gennemføres, så taber den spiller/det par, der har ø
sket kampen flyttet.

Turneringsledelsen kan beslutte, at der spilles med dommer. Do
meren udpeges af turneringsledelsen eller af spillerne i enighed.
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Damer, der er fyldt 40 år, og herrer, der er fyldt 45 år (henholdsvis
60 og 65 år i de ældste herresinglerækker) inden udgangen af inde-

Alle kampe i klubmesterskaberne spilles bedst af 3 sæt med tiebreak
rækkerne kan dette fravi-

I alle indledende kampe anvender spillerne egne bolde, mens alle fi-
lerne spilles med nye bolde, der stilles til rådighed af klubben.

Hvis en spiller i en indledende kamp ikke er tilfreds med boldenes
litet, skal vedkommende selv stille bolde af en bedre kvalitet til

benyttes et nyt sæt/rør bolde,
som benyttes til klubbens holdkampe. Dette sæt/rør købes via klub-

Der skal spilles med mindst 4 bolde, og disse skal være af samme

foretages af de respektive turneringsledel-

Turneringsledelsen fastsætter sammen med bestyrelsen spilletermi-

Man kan selv indbyrdes aftale et andet tidspunkt end det program-
ny tid og samtidigt

giver besked til turneringsledelsen, så den oprindelige reservation
. Man skal tillige påføre det nye kamptidspunkt på turne-

ringsplanen. Kampen skal afvikles inden næste runde i turneringen.

Opstår der en situation, hvor en flyttet kamp aflyses pga. eksempel-
vis vejr eller lignende, således at afviklingen ikke kan ske inden næ-
ste runde skal gennemføres, så taber den spiller/det par, der har øn-

Turneringsledelsen kan beslutte, at der spilles med dommer. Dom-
meren udpeges af turneringsledelsen eller af spillerne i enighed.
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§17
Spilleklar og
opvarmning

Man har tabt sin kamp, hvis man ikke er
det fastsatte tidspunkt. Der er afsat maksimalt 10 minutter til o
varmning.

§18
Coaching

Coaching (tilråb og vejledning) er ikke tilladt i klubmesterskaber, he
ler ikke ved sidebytte.

§19
Flere kampe på
samme dag

Deltagere i klubmesterskaberne skal være indstillet på at spille
kampe på samme dag. Spillerne har dog krav på mindst 20 minu
ters pause mellem 2 kampe.

§20
Kval. til kategori-
en over

Det tilstræbes at tilrettelægge turneringen således, at spill
gori B
kategorier over.

Eksempelvis kan turneringsledelsen beslutte, at finalisterne i
rækker
ledelsen vurderer
skal træde i kraft og hvorledes den effektueres.

§21
Diskvalifikation

Turneringsledelsen kan i følgende tilfælde beslutte at diskvalificere
en spiller:

1. Spiller udebliver uden afbud
2. Spiller har i samme

le kampe, jf. §6
3. Spiller har ikke betalt kontingent

Turneringsledelsen tager udgangspunkt i de til enhver tid gældende
regler for afvikling af turneringer, som offentliggøres hvert år på
Dansk Tennis

§22
Finaler

Alle finaler afvikles i en weekend og efterfølgende weekend anve
des som reserve i tilfælde af regnvejrsaflysning eller lignende.

Specifikt tilstræbes det, at
mesterskabernes sidste kamp.

Såfremt turneringsledelsen tillader, at en finalekamp ikke afvikles
som planlagt i finaleweekenden, så skal kampen afvikles senest i den
efterfølgende reserveweekend. I tilfælde af at det
vikle kampen, står den spiller, som
som taber.
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Man har tabt sin kamp, hvis man ikke er spilleklar
det fastsatte tidspunkt. Der er afsat maksimalt 10 minutter til o
varmning.

Coaching (tilråb og vejledning) er ikke tilladt i klubmesterskaber, he
ler ikke ved sidebytte.

Deltagere i klubmesterskaberne skal være indstillet på at spille
kampe på samme dag. Spillerne har dog krav på mindst 20 minu
ters pause mellem 2 kampe.

Det tilstræbes at tilrettelægge turneringen således, at spill
gori B (og eventuelt lavere rækker) kan kvalificere sig til at spille i
kategorier over.

Eksempelvis kan turneringsledelsen beslutte, at finalisterne i
rækker automatisk kvalificerer sig til herresingle B osv. Turnering
ledelsen vurderer på baggrund af antal tilmeldte, om denne regel
skal træde i kraft og hvorledes den effektueres.

Turneringsledelsen kan i følgende tilfælde beslutte at diskvalificere
en spiller:

Spiller udebliver uden afbud
Spiller har i samme sæson repræsenteret andre klubber i officie
le kampe, jf. §6
Spiller har ikke betalt kontingent.

Turneringsledelsen tager udgangspunkt i de til enhver tid gældende
regler for afvikling af turneringer, som offentliggøres hvert år på
Dansk Tennis Forbunds hjemmeside: www.dtftennis.dk

Alle finaler afvikles i en weekend og efterfølgende weekend anve
des som reserve i tilfælde af regnvejrsaflysning eller lignende.

Specifikt tilstræbes det, at Herresingle A afvikles søndag som klu
mesterskabernes sidste kamp.

Såfremt turneringsledelsen tillader, at en finalekamp ikke afvikles
som planlagt i finaleweekenden, så skal kampen afvikles senest i den
efterfølgende reserveweekend. I tilfælde af at det
vikle kampen, står den spiller, som initialt ønskede at flytte kampen,
som taber.
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spilleklar 15 minutter efter
det fastsatte tidspunkt. Der er afsat maksimalt 10 minutter til op-

Coaching (tilråb og vejledning) er ikke tilladt i klubmesterskaber, hel-

Deltagere i klubmesterskaberne skal være indstillet på at spille flere
kampe på samme dag. Spillerne har dog krav på mindst 20 minut-

Det tilstræbes at tilrettelægge turneringen således, at spillere i kate-
kan kvalificere sig til at spille i

Eksempelvis kan turneringsledelsen beslutte, at finalisterne i lavere
automatisk kvalificerer sig til herresingle B osv. Turnerings-

på baggrund af antal tilmeldte, om denne regel

Turneringsledelsen kan i følgende tilfælde beslutte at diskvalificere

sæson repræsenteret andre klubber i officiel-

Turneringsledelsen tager udgangspunkt i de til enhver tid gældende
regler for afvikling af turneringer, som offentliggøres hvert år på

www.dtftennis.dk.

Alle finaler afvikles i en weekend og efterfølgende weekend anven-
des som reserve i tilfælde af regnvejrsaflysning eller lignende.

Herresingle A afvikles søndag som klub-

Såfremt turneringsledelsen tillader, at en finalekamp ikke afvikles
som planlagt i finaleweekenden, så skal kampen afvikles senest i den
efterfølgende reserveweekend. I tilfælde af at det ikke lykkes at af-

ønskede at flytte kampen,
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Turneringsledelsen

§23
Ansvar

Bestyrelsen vælger en turneringsledelse for henholdsvis senior,
dom og veteranrækkerne. Turneringsledelsen består typisk af 2
medlemmer. Turneringsledelsen er ansvarlig for:

 At tegningslister til klubmesterskaberne fremlægges i klubhuset for
samtlige rækker i.h.t den af

 At besked om
webmaster, som publicerer

 At listerne indd
 At der foretages seedning og lodtrækning og udskrives turnering

skemaer. Seedning/lodtrækning fore
 At alle kampe senest 1 uge før 1. spillerunde er reserveret og at

turneringsskemaerne er opsat i klubhuset. Som hovedregel skal
der afsættes

 At påtage sig ansvaret for at sikre, at klubmesterskaberne afvikles
efter de fastsatte regler, herunder §21

 At der koordineres kamptidspunkter mellem turneringsledelserne
for henholdsvis senior,

 At der i god tid opsættes kampprogram for afvikling af turnerin
 At der reserveres baner til afv

§24
Øverste myndig-
hed - turnerings-
ledelsen

Under afviklingen af klubmesterskaberne er turneringsledelsen høj
ste myndighed. De 3 turneringsledelser (senior,
ran) er ansvarlige for afviklingen af kampene i hver deres
og for afgørelse af tvister og protester, inkl. fortolkning af reglerne.

§25
Tilstedeværelse
ved ungdoms-
kampe

Under afvikling af
præsentant for
de.

§26
Regnvejr, kamp-
stop etc.

I tilfælde af uregelmæssigheder, f.eks. grundet regnvejr eller kampe,
der trækker ud, kan turnerings
var tegnet af medlemmerne, for at afvikle klubmesterskaberne.

Præmieregulativ

§27
Grundregel

I alle senior
doms

§28
Gavekort

I senior
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Bestyrelsen vælger en turneringsledelse for henholdsvis senior,
og veteranrækkerne. Turneringsledelsen består typisk af 2

lemmer. Turneringsledelsen er ansvarlig for:

At tegningslister til klubmesterskaberne fremlægges i klubhuset for
samtlige rækker i.h.t den af bestyrelsen fastsatte tidsfrist

besked om tegningslister er fremlagt kommunikeres til klubbens
webmaster, som publicerer dette rettidigt på hjemmesiden
At listerne inddrages på den fastlagte deadline
At der foretages seedning og lodtrækning og udskrives turnering
skemaer. Seedning/lodtrækning foregår efter D.T.F.’s regler
At alle kampe senest 1 uge før 1. spillerunde er reserveret og at
turneringsskemaerne er opsat i klubhuset. Som hovedregel skal
der afsættes 3 timer til 2 kampe
At påtage sig ansvaret for at sikre, at klubmesterskaberne afvikles
fter de fastsatte regler, herunder §21 i reglementet

At der koordineres kamptidspunkter mellem turneringsledelserne
for henholdsvis senior, ungdom og veteran
At der i god tid opsættes kampprogram for afvikling af turnerin
At der reserveres baner til afvikling af kampene.

Under afviklingen af klubmesterskaberne er turneringsledelsen høj
ste myndighed. De 3 turneringsledelser (senior,
ran) er ansvarlige for afviklingen af kampene i hver deres
og for afgørelse af tvister og protester, inkl. fortolkning af reglerne.

Under afvikling af ungdomskampe tilstræbes det, at der er en r
præsentant for ungdomsudvalget og/eller en ungdomstræner

I tilfælde af uregelmæssigheder, f.eks. grundet regnvejr eller kampe,
der trækker ud, kan turneringsledelsen beslaglægge baner, der ellers
var tegnet af medlemmerne, for at afvikle klubmesterskaberne.

I alle senior- og veteranrækker uddeles der 1. og 2. præmier. I
domsrækkerne afgør turneringsledelsen antallet af præmier.

I senior- og veteranrækkerne anvendes gavekort som præmier.
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Bestyrelsen vælger en turneringsledelse for henholdsvis senior, ung-
og veteranrækkerne. Turneringsledelsen består typisk af 2

lemmer. Turneringsledelsen er ansvarlig for:

At tegningslister til klubmesterskaberne fremlægges i klubhuset for
bestyrelsen fastsatte tidsfrist

kommunikeres til klubbens
rettidigt på hjemmesiden

rages på den fastlagte deadline
At der foretages seedning og lodtrækning og udskrives turnerings-

går efter D.T.F.’s regler
At alle kampe senest 1 uge før 1. spillerunde er reserveret og at
turneringsskemaerne er opsat i klubhuset. Som hovedregel skal

At påtage sig ansvaret for at sikre, at klubmesterskaberne afvikles
i reglementet

At der koordineres kamptidspunkter mellem turneringsledelserne

At der i god tid opsættes kampprogram for afvikling af turneringen
ikling af kampene.

Under afviklingen af klubmesterskaberne er turneringsledelsen høje-
ste myndighed. De 3 turneringsledelser (senior, ungdom og vete-
ran) er ansvarlige for afviklingen af kampene i hver deres kategori,
og for afgørelse af tvister og protester, inkl. fortolkning af reglerne.

kampe tilstræbes det, at der er en re-
og/eller en ungdomstræner tilste-

I tilfælde af uregelmæssigheder, f.eks. grundet regnvejr eller kampe,
ledelsen beslaglægge baner, der ellers

var tegnet af medlemmerne, for at afvikle klubmesterskaberne.

og veteranrækker uddeles der 1. og 2. præmier. I ung-
rækkerne afgør turneringsledelsen antallet af præmier.

og veteranrækkerne anvendes gavekort som præmier.
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§29
Ungdom

I ungdoms
duceres således, at prisen for præmie + værdi af gavekort udgør
samme værdi som gavekort i senior

§30
Præmiebeløb

Bestyrelsen fastsætter præmiebeløb for de enk

Sidst revideret på bestyrelsesmødet d
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Klubmesterskabsreglement. Revision 2010-08-09

I ungdomsrækkerne uddeles pokaler og værdien af gavekortene r
duceres således, at prisen for præmie + værdi af gavekort udgør
samme værdi som gavekort i senior- og veteranrækkerne.

Bestyrelsen fastsætter præmiebeløb for de enkelte rækker.

Sidst revideret på bestyrelsesmødet den 09 august 2010
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rækkerne uddeles pokaler og værdien af gavekortene re-
duceres således, at prisen for præmie + værdi af gavekort udgør

og veteranrækkerne.

elte rækker.

09 august 2010


