
 
 

Egedal Efterårsstævne 
Vi indbyder til stævne d. 5-6. oktober 2019 

Afholdes nu i Smørum Idrætscenter 
Hal 2 & 3, Flodvej 62, 2765 Smørum 

 

Lørdag d. 5. oktober Blok I - kl. 09:00 
Yngre Drenge D (max rating 899) 
Yngre Drenge B  (max rating 1124)  

Junior B (max rating 1949) 

U21C (max rating 1499) 

Herre kl. 4 (max rating 1699), kun senior 
Herre kl. 6 (max rating 1299), kun senior  

 

Lørdag d. 5. Oktober, Blok II - kl. 13:00 
Yngre Drenge C (max rating 949) 
Yngre Drenge A (>=1125) 

Junior D (max rating 1149) 

U21B (max rating 1999) 

Herre kl. 5 (max rating 1499) , kun senior  
Herre kl. 7 (max rating 1099) , kun senior 

 

Søndag d. 6. oktober Blok III - kl. 09:00 
Puslinge D (max rating 849)  

Puslinge B (max rating 999) 

Drenge C (max rating 1074) 

Junior C (max rating 1549) 
Herre kl. 2 (max rating 2099) 

 

Søndag d. 6. oktober Blok IV - kl. 13:00 

Puslinge C (max rating 899) 

Drenge  B  (max rating 1399) 

Drenge D (max rating 949) 

Herre kl. 1 (max 2399 rating) 
Herre kl. 3 (max 1899 rating)  

 

 
Konditioner: Alle kampe indgår i DBTU’s ratingsystem. Ratingopdateringen d. 26. september er afgørende for 
deltagelse i rækkerne. Spillere kan kun deltage i en række pr. blok. Indskrivning senest 30 min før rækkestart. 

Spillere der ikke er  fremmødt i tide eller har givet meddelelse om forsinkelse anses som ikke fremmødt og 

medtages således ikke i lodtrækningen.  
Ungdomsspillere kan ikke deltage i herre kI. 4, 5, 6 og 7. I alle ungdomsrækker vil der være A og B-slutspil. 

 

Tilmelding, Startgebyr & Drive-In: Tilmeldingen sker via Bordtennisportalen senest tirsdag d. 1. oktober 
2019. Startgebyr er kr. 100,- uanset række, herudover betales mikrogebyr til BTDK. Betaling sker via tilmelding 
på bordtennisportalen. Hvis ledige pladser, er eftertilmelding mulig i dagene efter tilmeldingsfrist og op til 30 

min før rækkestart mod betaling af et ekstra drive-in gebyr på kr. 25,-. Betaling sker da via MobilePay (2757 

5535). Stævneledelsen forbeholder sig ret til at slå rækker sammen eller aflyse rækker ved for få tilmeldinger. 

 
Præmier: Der er pokaler/medaljer i ungdomsrækkerne samt vin/købmandskurv i seniorrækkerne. 

 
Program: Der udsendes ikke trykt program, men deltagerliste vil blive opdateret på www.oelstykkebtk.dk. 

 
Mad & Drikke: Cafe Smørhullet i Idrætscenteret er åbent under hele stævnet. 

 
Øvrigt: Yderligere information samt eftertilmelding kan fås ved at kontakte Mikael Mikkelsen (2757 5535 eller 
btkteamegedal@gmail.com). 

 

Med ønske om et godt stævne. 
 Smørum BTK / Team Egedal 

 

 
 


