
DM I BEACH TENNIS 2015 
Junior: Lørdag d. 15. august fra kl. 10.00 

Senior: Søndag d. 16. august fra kl. 10.00 

Dansk Tennis Forbund byder sammen med Randers Tennisklub og Rander 

Kommune velkommen til Danmarksmesterskaberne i Beach Tennis.  

Stævnet er åbent for alle, der har lyst til at prøve det nye underholdende tennisspil.  

  Program begge dage:  

 Kl. 10.00 – Opvarmning, frit spil og introduktion for alle interesserede. 

 Kl. 11.00 – Danmarksmesterskaberne starter.  

 Tidspunktet for præmieoverrækkelserne afhænger af antal deltagere. 

 Under hele stævnet er der god musik, andre aktiviteter samt salg af forplejning. 

  Rækker: Alle rækker afvikles som double, og man kan godt være med i flere rækker.     

  Følgende rækker med indledende puljekampe og efterfølgende slutspil udbydes: 

Lørdag d. 15. august: juniorer U14 og U18 Søndag d. 16. august: seniorer og veteraner 

• Junior U14 Damedouble (årg. 01 og yngre) • Senior Damedouble (årg. 00 og ældre) 

• Junior U14 Mixdouble (årg. 01 og yngre) • Senior Mixdouble (årg. 00 og ældre) 

• Junior U14 Herredouble (årg. 01 og yngre) • Senior Herredouble (årg. 00 og ældre) 

• Junior U18 Damedouble (årg. 97 – 00) • Veteran Damedouble (årg. 70 og ældre) 

• Junior U18 Mixdouble (årg. 97 – 00) • Veteran Mixdouble (årg. 70 og ældre) 

• Junior U18 Herredouble (årg. 97 – 00) • Veteran Herredouble (årg. 70 og ældre) 

  Turneringsledelsen forbeholder sig retten til at slå enkelte rækker sammen. 

  Tilmelding sker via DTF’s tilmeldingsblanket, der sendes til beach@tennis.dk 

  Tilmeldingsfristen er fredag den 7. august. Tilmeldte herefter indgår som reserver. 

  Betaling: Pris for deltagelse er 100 kr. pr. spiller, der betales ved sign-in på dagen.                 

  Prisen inkluderer også mulighed for lån af en Beach tennisketsjer. 

  Spilleregler og kampprogram sendes pr. mail og kan ses på Dansk Tennis Forbunds     

  hjemmeside, www.tennis.dk, senest mandag d. 10. august. 

  Spillested: Tronholmparken, 8960 Randers – tæt ved Randersbro. 

  Spørgsmål rettes til Palle Støving pr. mail beach@tennis.dk 

  Vi glæder os til at se jer til DM i Beach Tennis! 

  Med venlig hilsen  

  Randers Kommune, Randers Tennisklub og DTF 
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