IFK Lund har nöjet att bjuda in till sin traditionella
hösttävling, som i år spelas helgen 28-29 september.
Tävlingen genomförs på 16 bord i Bollhusets A-hall
och, vid behov, i IFK-hallen.
Sanktion: Tävlingen ingår i Skånes UGP och är sanktionerad
som BK2-tävling av SBTF, vars tävlingsregler gäller.
Tävlingsform: Alla matcher spelas i bäst av fem set. Såväl
coachning som timeout är tillåtet. Poolspel i alla klasser
(förutom Herrdubbel Öppen, som spelas i cupform).

Klasser* och speldagar
Lördag 28 september

Söndag 29 september

Block 1

Block 1

HS 4

Pool

160:-

HS 2

Pool

160:-

PS 14

Pool

120:-

PS 9

Pool

120:-

FS 14

Pool

120:-

FS 9

Pool

120:-

HJ 17

Pool

120:-

PS 11

Pool

120:-

DJ 17

Pool

120:-

FS 11

Pool

120:-

HD Öppen Cup

90:-/delt

Block 2

Block 2

HS 5

Pool

160:-

HS 1

Pool

160:-

HS 3

Pool

160:-

PS 10

Pool

120:-

PS 15

Pool

120:-

FS 10

Pool

120:-

FS 15

Pool

120:-

PS 12

Pool

120:-

PS 13

Pool

120:-

FS 12

Pool

120:-

FS 13

Pool

120:-

*Arrangören förbehåller sig rätten att slå samman klasser om deltagarantalet skulle vara för litet i flera till
varandra gränsande klasser. Berörda spelare kommer i så fall att underrättas om ändringen i god tid.

Startavgifter: Se ovan. Startavgifter tillsammans med en expeditionsavgift faktureras.
Deltagarlistor läggs ut i god tid före tävlingen på www.ifklund.net. Spelare får deltaga i
max en klass per pass (förutom dubbeklassen, som man kan ställa upp i samtidigt som
en singelklass).
Anmälan: Ska innehålla spelarnas fullständiga licensnummer med tio siffror. Anmälan ska
innehålla den mailadress (alt. postadress) fakturan ska skickas till. Vid för många anmälningar
returneras de senast inkomna anmälningarna. Efteranmälan tillåts i mån av plats. Endast
skriftlig anmälan mottages.
OBS! Förra säsongen var vi tvungna att neka ett antal spelare möjlighet att delta i vissa
klasser eftersom platserna tog slut, så var i tid med er anmälan!
Anmälan ska skickas senast 10 september till magnus@ifklund.net alt:
c/o Magnus Mallander
Sunnanväg 14 L
222 26 Lund
Lottning: Lottning sker på den aktuella tävlingsdagen, 30 minuter före start med hjälp av
datorprogrammet TT Coordinator.
Seedning: Görs enligt datarankingen på den aktuella tävlingsdagen. En deltagarlista med
preliminär seedning kommer att vara tillgänglig och uppdateras löpande på www.ifklund.net
samt IFK Lunds facebooksida (sök på IFK Lund Bordtennis). Såväl seedade som oseedade
spelare kan efteranmäla sig i mån av plats.
Servering: Korv, frallor, godis, kaffe och läsk kommer att finnas till försäljning i IFK-hallen.
Boll: Vit, Stiga Competition ***
Bord: 16 st Stiga-bord.
Tävlingsdräkt: Obligatorisk
Licens: Krävs i samtliga klasser
Domare: Arrangörerna ansvarar för domare.
Priser: Pokaler i ungdomsklasserna, i seniorklasserna är det penga- och nyttopriser
Boende: IFK Lund erbjuder möjlighet till boende till rabatterat pris på Scandic Hotel. För mer
info, se nästa sida.
Information: Ytterligare information om tävlingen lämnas av Magnus Mallander (0706 – 75
33 18) på vardagar efter kl 17:00 eller via mail: magnus@ifklund.net.

IFK LUND HÄLSAR ER VARMT
VÄLKOMNA TILL HÖSTTÄVLINGEN!

BO PÅ SCANDIC HOTELS LUND!
IFK Lund erbjuder, i samarbete med PIL och Scandic Hotels,
spelare, ledare och föräldrar möjlighet att under hösttävlingen bo på
Scandic Hotels Lund till mycket förmånligt pris
Erbjudandet är uppdelat i två priskategorier: en för de under 16 år, och en
för de över. Priserna som gäller är:
Ungdomar t.o.m. 16:
2-bäddsrum: 600:-/natt
3-bäddsrum: 800 :-/natt
4-bäddsrum: 1000:-/natt
Spelare och ledare 16 år och äldre:
Enkelrum: 650:-/natt

Frukostbuffé ingår alltid!

2-bäddsrum: 850:-/natt
3-bäddsrum: 1050:-/natt
4-bäddsrum: 1150:-/natt
Hotellet ligger i området Gastelyckan, ungefär en kvarts bilfärd från Bollhuset. För att hitta
hit, kör E22 mot Malmö och ta av vid Avfart 21 mot Dalby. Följ därefter Dalbyvägen
(riksväg 16) ungefär 400 m, och sväng därefter höger in på Porfyrvägen. Efter ytterligare 200
m har ni sedan Glimmervägen 5, där Scandic ligger, på er högra sida.
Antalet rum är begränsade, så det är först till kvarn som gäller. Maila
meeting.starlund@scandichotels.com och uppge koden "IFK Lund bordtennis" för att få
ta del av våra förmånliga priser. Vid bokning uppges kreditkortsinfo som betalsätt alt
garanti för kontant betalning. Det går även bra att betala via bank/plusgiro. Föreningar
faktureras ej.

Varmt välkomna!

Scandic Hotels Lund
IFK Lund

