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VETERANTURNERING

Hvis du er over 35 år og under 100 år inviterer vi dig til at deltage i en veteranturnering i Lyngby Tennis Klub

Turneringen afholdes onsdag 7/9 – søndag 11/9 2011
fra kl. 10.00 om formiddagen til det bliver mørkt
Der vil blive oprettet følgende rækker:
Eliterækken
+ 35 for Elitespillere (her er ingen aldersgrænse) DS, HS, DD, HD og MIX.
Hvis du har været danmarksmester eller lignende, må du gerne stille op i denne række.
Veteranrækker
Derudover bliver der oprettet rækker i nedenstående aldersgrupper med minimum 3 spiller eller par i hver
række. Afhængig af antal deltagere kan rækkerne bliver slået sammen eller opdelt yderligere.
Du kan stille op i max 3 af disciplinerne SINGLE, DD, HD og MIX.
+35 for veteraner, +45 veteraner, +55 veteraner, +65 veteraner, + 75 veteraner og + 85 veteraner.
Du kan deltage, uanset hvilken tennisklub du er medlem af.
Pris for deltagelse
Single kr. 200 pr. deltager. Doubler kr. 150 pr. deltager.
Alle spillere vil som minimum få to kampe. Der vil være præmier til alle vindere i de oprettede rækker.
Forplejning
Kantinen i Lyngby Tennisklub vil være åben og tilbyder mulighed for at købe mad og drikke samt hygge,
mens vi kigger på kampene.
Tilmelding
Du kan tilmelde dig pr. mail til klubchef Daniel Nielsen på dnielsen@lyngbytennis.dk indtil 1. august 2011.
Skriv venligst hvis der er tidspunkter på dagen, hvor du ikke kan spille, f.eks. på grund af arbejde.
Samtidigt med tilmeldingen skal du betale deltagergebyret ved overførsel til konto nr. 5366 0243443. Husk
at anføre dit navn på indbetalingen.
Spilleprogrammet
På klubbens hjemmeside www.lyngbytennis.dk vil programmet blive offentliggjort senest 24. august.
Og det vil blive udsendt via mail til deltagerne.

Vi glæder os til at se så mange deltagere som muligt. 
Mange hilsener
Finn Johansen og Inge Nilsson, Lyngby Tennis Klub

