
BAKKEN OPEN 
SKUMTURNERING 
U8 & U10
Kom til skumturnering den 3. februar 2018 
fra kl. 9:00 til 18:00 i Vejlby Risskov Hallen, hal nr. 4
Alle let øvede til rutinerede U8 og U10 er velkomne!
HVAD ER SKUMTENNIS? 
Skumtennis spilles på badmintonbaner hvor nettet er sat ned i minitennishøjde. Der spilles med en skumbold som 
er nemmere at styre end en almindelig tennisbold. Det gør at spillet kan holdes i gang i længere tid og man dermed 
får længere og mere spændende dueller!

TILMELDING
Du tilmelder dig ved at skrive en mail til: skovbakkentennis.junior@gmail.com. Mailen skal indeholde spillerens 
navn, fødselsdato, række (U8 eller U10) samt klub. Det er vigtigt at man ved tilmelding angiver hvilken klub man 
kommer fra, så man undgår at spille mod spillere fra samme klub.

Program og afviklingstidspunkt for de forskellige puljer, vil I modtage torsdag eller fredag inden stævneweekenden.
Prisen er kr. 100,- og er inkl. diplomer og medaljer til alle deltagere. Der betales samtidig med tilmelding. 

Deadline for betaling og tilmelding er 26. januar 2018 - Mobilpay på: 60794740

Du skal medbringe tennisketsjer, indendørs tennissko, tennistøj, drikkedunk og evt. lidt til ganen.
Har du spørgsmål til stævnafvikling, kan du kontakte: skovbakkentennis.junior@gmail.com

PRAKTISK INFO
Vær opmærksom på, at rækker i visse tilfælde kan slås sammen. Dette sker, hvis der ikke er nok spillere til at afvikle 
den specifikke række enkeltvis. Ligeledes kan stævnetidspunktet blive ændret, hvis der ikke er tilmeldinger nok og 
alle puljer kan afholdes i samme blok.

ÅRGANGE OG REGLEMENT 
Der spilles i følgende rækker: (bemærk nye årgange pr. 1. januar 2018)
U8 piger og U8 drenge (årgang 2010 og yngre), U10 piger og U10 drenge (årgang 2008 og 2009)

KAMPFORMATER
Der tælles fortløbende point 1, 2, 3, 4, osv. – på tid. 
Der spilles med skumbolde. 
Der spilles på singlelinje på badmintonbanen.

Vil glæder os til at se jer 

SKOVBAKKEN
TENNIS


