
 

   INTERNATIONALT BORDTENNISSTÆVNE  
                         FOR VETERANER 

Amager Bordtennisklub, Løjtegårdsvej 62 – 64, opgang D, 1. sal 
www.amagerbtk.dk 

Amager Bordtennisklub har hermed fornøjelsen at invitere til: 
 

COPENHAGEN VETERAN OPEN 
9. juni - 11. juni  2023 

 

Invitationsturnering med indbydelser til  
nordiske og europæiske bordtennisklubber og forbund. 

 
Tidsplan   Fredag den 9. juni kl. 13.00 spilles turneringen for lands/klubhold.     
 Lørdag den 10. juni spilles puljekampene i samtlige single- og doublerækker. 
                             Søndag den 11. juni spilles cup-kampe i vinder- og consolationturnering. 
 

Sted Turneringen spilles på 16 borde i Amager Bordtennisklubs lokaler på 2. sal: 
 Amagerhallen, Løjtegårdsvej 62-64, 2770 Kastrup, Danmark. 
                                    

Turnerings- Alle single- og doublerækker afvikles i puljer med 4 deltagere og kampe spilles bedst 
form  af 5 sæt til 11. Nr. 1 og 2 i puljerne går videre til vinderturnering, nr. 3 og 4 går til  

 consolation. En række gennemføres kun, såfremt der er mindst 8 deltagere i 
herrerækkerne og 4 deltagere i damerækkerne. For rækker med færre deltagere, rykkes 
spillerne ned i nærmeste yngre række.  
Hver spiller må deltage i 1 single, 1 double samt 1 mixdouble.   
 
I turneringen for lands/klubhold er der 2 spillere på hvert hold. Holdkampe spilles bedst 
af 5 kampe. Indledende runder spilles i puljer og bedst af 3 sæt til 11. Nr. 1 og 2 i puljerne 
går videre til vinderturnering, nr. 3 og 4 går til consolation. Slutspillet spilles som cup og 
bedst af 5 sæt til 11. Flere hold fra samme land/klub kan deltage. 

                                       

Klasseind-      Herre-/damesingle 30 (kun damer) - 40 - 50 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 år. 
delinger    Herre-/damedouble 30 (kun damer) - 40 - 50 - 60 - 70/80 år. 
                               Mix-double (30-40) - 50 - 60 - 65/80 år. 
 

Tilmeldings-  DKK 175,- pr. single.              
gebyr DKK 150,- pr. double / mix-double.  
 DDK 250,- pr. lands/klubhold.  
 

Fest DKK 350,- Lørdag aften med middag og livemusik. Fest afholdes på Løjtegårdsskolen. 
 
Hotel ”Hotel Zleep Copenhagen Airport”, Løjtegårdsvej 97A, 2770 Kastrup ligger lige over for 

Amagerhallen. Booking kan foretages via Hotels.com, Booking.com eller anden portal, 
hvor der også kan søges andre hoteller i området. Kontakt os, hvis I har behov for 
assistance og vejledning med booking.   

 

Mad Til frokost fredag, lørdag og søndag, samt middag fredag, tilbyder vi gullashsuppe med 
 brød, toast med skinke og ost samt pølser med brød. Til morgenmad lørdag og søndag vil 
 der være et udvalg af brød og boller, pålæg, ost, marmelade og smør samt kaffe, te og 
juice. I løbet af dagen vil der være et udvalg af kage, chokolade og frisk frugt samt 
drikkevarer (øl, vand og vin).  

 Åbningstider i cafeen: Fredag: 12-20. Lørdag: 9-17. Søndag: 9-16. 
 

Tilmelding   Tilmelding skal ske senest 20. maj 2023 ved at skrive til cvo@amagerbtk.dk. 
 Benyt meget gerne tilmeldingsarket, som kan findes på amagerbtk.dk/cvo-dk 


