
 
 

Indbydelse til udendørs holdturnering 2021 
Senior, veteran, motionist, og Golden Age 

 
Slutstillingerne samt slutspilsmatcherne fra holdturneringen ude 2020 danner grundlag for 
inddelingerne i 2021. Det vil også sige, at alle tilmeldte hold automatisk er med i den 
kommende sæson. En foreløbig liste med inddelingerne kan ses på www.tenniseast.dk 
under Holdturnering udendørs.  
 
 
Der er følgende rækker i turneringen 2021 udendørs: 
 
 Senior Serie består af 2 HS, 1 DS, 1 HD og 1 MD. Denne række er forbeholdt spillere, 

der som minimum fylder 19 år i 2021. Dog tillades én junior af hvert køn, som skal fylde 
15 år i 2021. Kampene spilles sen eftermiddag/aften mandag-torsdag. Der skal som 
minimum bruges 3 herrer og 1 dame. 
 

 2 personers hold spilles som rene dame-, herre- eller mixed hold. Der spilles 2 singler 
og 1 double/mixdouble. Kampene spilles sen eftermiddag/aften mandag-torsdag. 
Rækken opdeles også i årgange 18+, 30+, 40+, 50+ og 60+. 
 

 Veteran mixhold (bortset fra 70+ og 80+) består af 3 HS, 1 DS, 2 HD, 1 DD og 1 MD, i 
alt otte kampe. Der skal som minimum bruges 4 herrer og 2 damer.  
Veteran 70+ spiller 2 HS, 2 HD, 1 DD og 2 MD i alt syv kampe. Der skal som minimum 
bruges 4 herrer og 2 damer.  
Veteran 80+ spiller 2 HD, 1 DD og 2 MD. Der skal som minimum bruges 4 herrer og 2 
damer. 
Kampene spilles på disse dage: 40+ søndage, 50+ lørdage (på nær 1. division der spiller 
søndage), 60+ fredage, 70+ onsdag formiddag og 80+ tirsdag formiddag. 
 

 Veteran opdelt er for 40+ spillere i rene herre- og damerækker. Der spilles fire singler 
og to doubler. Der skal som minimum bruges 4 herrer/damer. Kampene spilles sen 
eftermiddag/aften mandag-torsdag. 
 

 Motionist består kun af doubler, 3 HD, 2 MD og 1 DD. Der skal som minimum bruges 4 
herrer og 2 damer. Denne række er forbeholdt spillere der minimum fylder 25 år i 2021. 
Kampene spilles sen eftermiddag/aften mandag-torsdag, oftest tirsdag. 
 

 Golden Age er for spillere 60+ og består af 3 HD, 2 MD og 1 DD. Kampene finder sted i 
dagtimerne, som udgangspunkt på onsdage. Der skal som minimum bruges 4 herrer og 
2 damer. 

 
Programmet kommer på https://dtf.tournamentsoftware.com ultimo april.  
  
Indskud pr. hold er 900 kr., dog koster et 2 personers hold 450 kr. Klubben hæfter 
økonomisk for tilmeldte hold. Tilmelding/afmelding af hold sker på den udfærdigede blanket, 
der skal være Tennis Øst i hænde senest den 21. marts 2021, på mail til 
east@tennis.dk. 
 
Med sportslig hilsen                                       
Tennis Øst 
            


