
Hillerød GI Bordtennis indbyder til  

Fredagsgrandpix for seniorspillere 

Fredag den 15. november  

kl. 17.30 til ca. 22.30. 

i FrederiksborgCentret, Hillerød 

Alle rækker starter kl. 17.30: 

• Rating 0 - 1199  (Senior D) 

• Rating 1200 - 1599  (Senior C) 

• Rating 1600 - 1999  (Senior B) 

• Rating 2000 - 2499  (Senior A) 

 

Ratingtallet pr 7. november afgør hvilken ræk-

ke man spiller i.  

 

Spillested 

Turneringen afholdes i FrederiksborgCentrets 

store hal. 

FrederiksborgCentret:  

Milnersvej 39, 1.sal, 3400 Hillerød. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konditioner 

I alle rækker spilles der indledende puljespil 

med 3-5 spillere pr. pulje.  

 

De 2 bedste fra hver pulje går videre til A-cup.  

Øvrige spillere går videre til B-cup. 

 

Da alle rækker spilles samtidig, kan hver spiller 

kun deltage i 1 række.  

 

Man skal være seniorspiller (+18) for at deltage 

i stævnet 

 

Af hensyn til afviklingen på en fredag aften, er 

der et begrænset antal pladser til stævnet. 

 

Tilmelding 

På Bordtennisportalen senest  

tirsdag den 12. november 2019. 

 

Startpenge (inkl. aftensmad) 

Startgebyret, som inkluderer aftensmad, koster 

160 kr. (180 kr. ved Drive-in, mens pladser ha-

ves). 

 

Den inkluderede aftensmad er  

FrederiksborgCentrets ”Dagens ret”. 

Drikkevarer sælges særskilt 

 

Betaling skal ske samtidig med tilmeldingen på 

Bordtennisportalen. 

 

Præmier 

Der er vinpræmier/gavekort i alle rækker. 

 

Lodtrækning og seedning 

Lodtrækning foretages ca. 15 minutter før 

start. Husk at møde senest 20 minutter før 

rækkestart. 

 

I hver pulje seedes 1-2 spillere. Seedning fore-

tages på grundlag af den danske ratingliste 

torsdag før stævnet.  

 

Program 

Programmet vil blive offentliggjort onsdag før 

stævnet på hgibordtennis.dk  

 

Grandprix 

Stævnet er fjerde i en grandprix-serie med 6 

turneringer i løbet af 2019/20. De øverste plad-

ser i hver række udløser grandprixpoint, som 

løbene tælles sammen, og den endelige stilling 

offentliggøres på hgibordtennis.dk.  

 

Den samlede vinder af grandprixserien modta-

ger et gavekort denne aften. 

 

Kontakt 

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Torsten Sejr 

Hansen på  e-mail 2rsten@gmail.com. 

 


