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Nykøbing, den 16. november 2018 
 

NYHEDSBREV FRA ØBTU 

NR. 4 - SÆSON 2018/2019 

 

Udsendelsens indhold: 
      
Denne udsendelse indeholder følgende skrivelser og indbydelser fra ØBTU: 
 1. Indbydelse til tomands-holdstævne 2019. 
 2. Info-skrivelse til samme 
 3. Indbydelse til ØM-ungdom 2019. 
 4. Indbydelse til ØM-veteran 2019 
 5. Info om indbydelse til tomands-holdstævne og ØM-ungdom for nye ungdomsspillere  
 

Pointstævnerne 
      
I sidste weekend 10.-11. november startede sæsonens pointstævner, og foreløbig har 32 klubber meldt 
spillere til stævnerne. 
 
Vi kan dog altid have flere klubber med, så gå derfor ind på ØBTU´s hjemmeside og se, hvilket kreds, 
Jeres klub hører til, hvis I har mulighed for at tilmelde spillere. Vi kan kun opfordre klubberne til at 
sørge for, at deres nye spillere får denne aktivitet at deltage i. Det er medvirkende til at holde spillerne 
i klubben, at man med jævne mellemrum spiller kampe mod jævnbyrdige spillere fra andre klubber. 
 
Pointstævnerne tæller med på rating-listen. Det er derfor meget vigtigt, at alle spillere som deltager i 
pointstævnerne, bliver registreret med det samme. Det er klubbens pligt selv at sørge for dette via 
Bordtennisportalen. Er der problemer med dette, kan man skrive spillerne på de lister, som alle 
klubber har fået tilsendt til registrering af spillere. 
 
Vi skal venligst bede arrangørklubberne om at sikre en hurtig resultatformidling ved straks efter 
stævnernes afvikling at maile eller faxe resultaterne til sekretariatet. Opdatering vil da ske på 
hjemmesiden samme dag, vi modtager resultaterne. 
 
    
Indrapportering af resultater 
 
Husk, at indtastning af resultater fra holdkampene skal ske samme dag, som kampen afholdes. Der 
har i de første spilleuger været enkelte klubber/hold, som ikke har overholdt dette. 
 
Indtastning af alle resultater fra en samling skal indtastes af arrangørklubben. Husk venligst dette. 
 
Opdager I, at der er fejl i indtastningen, så skal I kontakte ØBTU´s sekretariat hurtigst muligt, og 
senest 3 døgn efter kampens afholdelse, så retter vi fejlen med det samme. 
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Husk at informere om kampflytninger  
      
Det er meget vigtigt, at sekretariatet orienteres om alle kampflytninger. Spiller man en kamp før den 
fastsatte dato eller senere i samme uge som den fastsatte uge, kræver det blot en opringning, en fax 
eller en mail. Så snart vi får meddelelse om en kampflytning, retter vi datoen på Portalen, og venter så 
først på resultatet på denne dato. 

 
Skal en kamp flyttes ud over kampugen, skal meddelelsen fremsendes skriftligt (brev, fax eller mail) 
senest 8 dage før den oprindelige kampdato, og den nye dato må senest ligge 14 dage efter den 
oprindelige dato (evt. friuger fraregnet). 
 
Husk fulde navne og kampnumre på holdskemaerne 
 
I forbindelse med udfyldelse af holdskemaerne skal vi bede alle være mere omhyggelige med at 
udfylde disse korrekt, så klubbernes indtastere har mulighed for at finde spillerne. 
Det er bl.a. meget vigtigt, at I påfører kampnummer, holdenes navne og spillernes fulde og rigtige 
navn på holdskemaerne. Diverse kaldenavne hører ikke hjemme på et holdskema! 
 
I bedes også informere de forældre, der kører for Jeres ungdomshold, om dette. Det er desværre meget 
almindeligt, at der kun er fornavne på spillerne, hvilket har bevirket, at arrangøren ikke har kunnet 
finde spillerne og indtaste resultaterne. 
 

Afvikling af 1. halvdel af turneringen 
      
I denne sæson afvikles de 5 øverste rækker (østserien, serie 1, serie 2 , serie 3 og serie 4) med 10 
runder før jul, og 8 runder efter jul,  Det betyder, at 1..halvdel af turneringen skal være afviklet senest 
9. december 2018 (uge 49). 
 
For serie 5, veteran- og ungdomsrækkerne gælder, at kampe i 1. halvdel skal være afviklet inden jul. 

 
 
     
Med venlig hilsen 
      
ØBTU's sekretariat 


