
Solside Cup inde – seniorstævne 

 

Kære tennisspiller, 

Vi nærmer os nu så småt weekenden for Solside Cup Senior 2018, og du er hermed inviteret. Alle 

tennisspilere er velkomne, dog har licensspillere førsteret til deltagelse i turneringen. 

Ranglistepoint afgører seedningen. 

Spillested: Nørresundby Tennis & Squashcenter, Lerumbakken 13, 9400 Nørresundby.  

Ved tidsnød kan ATK`s egen indendørsbane beliggende Annebergvej 53, 9000 Aalborg, blive taget i 

brug. Kørselstid mellem Nørresundby – Anneberghallen må påregnes til cirka 10-15 min. 

Overordnet turneringsreglement: Der spilles med HEAD ATP bolde. Der spilles bedst af 3 alm. sæt. 

Ellers følges DTFs turneringsreglement ved tvivlstilfælde. 

Turneringsformat: Senior kategori 2 turnering - herrer/damer 

Tilmeldingsfrist: 21/2-18. Tilmelding sker via http://tilmelding.tennis.dk/ 

Præmier: Der vil være præmier til 1 og 2. plads i begge rækker. Ved fuld deltagelse (16 spillere), er 

der desuden præmie(r) til vinder af bonusrunden. 

Præmieoverrækkelse sker løbende. 

Turneringsafvikling: 16/3-18/3 (der spilles kun fredag d.16/3-18 ved fuld antal tilmeldinger) 

Overnatning: Der vil være mulighed for overnatning i NTKs lokaler på Lerumbakken 11. 

Overnatningen er ikke superviseret. Der kan overnattes gratis – men medring selv 

overnatningsudstyr m.m. Hvis du ønsker at overnatte i centeret, vil vi meget gerne lige vide det. 

Send derfor en mail til atk@aalbrogtennisklub.dk med oplysninger om hvem/hvor mange der 

ønsker overnatning. 

Fortæring: Under hele stævnet vil der være mulighed for at købe enkelte små snacks. 

Nørresundby Idrætscenter ligger i umiddelbar nærhed af hallen. Her kan købes sandwich m.m.  

Deltagergebyr: Gebyr for deltagelse er 300 kr. pr person. Beløbet gælder for deltagelse i 

hovedturnering + evt. bonusrunde.  

Beløbet betales enten kontant eller via MobilePay på spilledagen – før kampstart. Der vil være 

mulighed for opvarmning fra 08.00 – 09.00 både lørdag og søndag.  

Afbud SKAL ske så hurtigt som muligt. Afbud kan ske til nedenstående kontaktoplysninger.  

Turneringsplan: Denne sendes til alle deltagere senest en uge før kampstart. Turneringsplan vil 

desuden være tilgængelig her: http://legacy.tennis.dk/turneringsprogram.aspx# 
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Turneringsansvarlig/kontaktperson: Frederik Vinter Hoffmann – 21731895 eller 

atk@aalborgtennisklub.dk 

 

mailto:atk@aalborgtennisklub.dk

