
DAI LANDSSTÆVNE I TENNIS !  
7. – 8. september 2019 
Dansk Arbejder Idrætsforbund indbyder herved til DAI-LANDSSTÆVNE i tennis.  
Stævnet afvikles hos KTK (Kløvermarkens Tennis Klub) Kløvermarksvej 34, 2300 København S.  
Turneringen forventes at begynde kl. 9.00 begge dage.  

Alle kan deltage - Vi spiller i følgende rækker: A, B, motion og veteran. Juniorer er velkomne til at 
deltage i seniorrækkerne. Stævnet afholdes som individuel cupturnering, små rækker afvikles evt. 
som puljer.  

Inden for hver række spilles der i følgende kategorier:  

A-række:  B-række:  Motion   Veteran-række: 
Herresingle  Herresingle  Herresingle  Herresingle 45+ 
Damesingle  Damesingle  Damesingle  Herresingle 55+ 
Herredouble  Herredouble  Herredouble  Damesingle 40+ 
Damedouble  Damedouble  Damedouble  Herredouble 45+ 
Mixeddouble  Mixeddouble  Mixeddouble  Damedouble 40+ 
       
Turneringsudvalget forbeholder sig ret til at vurdere spilleniveauet og evt. flytte tilmeldte til en højere eller 
lavere række eller sammenlægge rækker, såfremt der er for få tilmeldte i hver enkelt række. 
  
Man kan maximalt melde sig i to rækker. Af hensyn til planlægningen dispenseres der ikke for 
dette. 

DAI stiller bolde til rådighed til kampene. 

Deltagergebyret udgør kr. 70.- pr. singlespiller og kr. 100.- pr. doublepar. Beløbene opkræves klubvis 
sammen med fremsendelse af program for turneringen. 

Tilmelding: Tilmelding sker på www.daitennis.dk.Sidste frist er senest d. 1. september 2019. 

Spisning: Lørdag aften kl. 19.30 vil der være spisning hos Buller. Spisningen koster 125 kr. 
Man tilmelder sig spisningen samtidig med, at man tilmelder sig til turneringen. 
I øvrigt vil der være åbent for salg af mad, øl, vand, kaffe m.m. 

Vi skal gøre opmærksom på, at deltagere fra provinsregionerne selv skal sørge for rejse til og fra 
København. DAI sørger for overnatning med morgenmad. 

Lodtrækning foregår umiddelbart efter modtagelsen af tilmeldingerne, og programmet offentliggøres 
på www.daitennis.dk så hurtigt som muligt herefter. 

Yderligere oplysninger kan fås hos:  Finn Andersen 53 63 72 18 
   Lars Husby  28 56 46 00   
   Nikolas Vedel Petersen 21 68 68 16 

Lene Petri  51 34 85 20 
   Ole Juhl  28 56 58 23 
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