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Retningslinier for afvikling af klubmesterskaber i Hvalsø Tennisklub 

 

• klubmesterskaberne i Hvalsø Tennisklub er åbne for alle klubbens aktive spillere over 15 år  
 

• foreningens bestyrelse (turneringsudvalg) fastsætter dato for afvikling af foreningens årlige 
klubmesterskaber. Klubmesterskaberne tilstræbes afviklet over èn weekend i september 
måned. I tilfælde af mange tilmeldinger, kan turneringsudvalget vælge at afvikle 
klubmesterskaberne over 2 på hinanden følgende weekender. 
 

• turneringsudvalget fastsætter gebyr for deltagelse i klubmesterskaberne. Deltagergebyret 
anvendes udelukkende til indkøb af gevinster til klubmesterskabet. Deltagergebyret skal 
være foreningens kasserer i hænde inden dato for afvikling af mesterskaberne. Er dette 
ikke tilfældet, kan turneringsudvalget vælge at udelukke spilleren fra deltagelse i 
mesterskaberne. 
 

• indbydelse til deltagelse i det årlige klubmesterskab vil blive meddelt på foreningens 
hjemmeside samt ved opslag i foreningens klubhus.  
 

• alle kampe – grundspil såvel som finalekampe – vil skulle afvikles i løbet af den af 
bestyrelsen fastsatte dato (weekend). Kun spillere, som har gennemført grundspillet vil 
kunne deltage i finalespillet. Det er som hovedregel ikke muligt i løbet af spilledagen at 
indsætte erstatningsspiller. Turneringsudvalget kan i tilfælde af forfald vælge at udpege 
erstatning for den spiller, som måtte være forhindret i at deltage i finalespillet. 
 

• det er ikke muligt at aftale og/eller afvikle kampe med relation til klubmesterskaberne før 
den af foreningens bestyrelse fastsatte spilledato. Kampe, som måtte være gennemført før 
den af foreningen fastsatte spilledag, vil ikke kunne overføres til klubmesterskaberne. 
 



 

7. marts 2023 

• der afholdes klubmesterskaber i følgende rækker: 
 

1. herresingle 
2. damesingle 
3. herredouble 
4. damedouble 
5. mixed double 

 
• deltagelse i de enkelte rækker vil være baseret på spillernes egne tilmeldinger. Tilmelding 

til doublerækkerne sker som hovedregel parvis. Mangler en spiller en doublemakker vil 
turneringsudvalget forsøge at skaffe denne. 
 

• tilmelding til klubmesterskaberne sker via tilmeldingslister, som er ophængt i klubhuset 
eller via foreningens hjemmeside, senest på den dato, som er meddelt af 
turneringsudvalget. Som udgangspunkt vil tilmeldinger, som modtages/foretages efter den 
af turneringsudvalget fastsatte dato ikke komme i betragtning til deltagelse i 
mesterskaberne. 
 

• bolde til brug i klubmesterskaberne stilles til rådighed af tennisklubben. 
 

• turneringsudvalget udarbejder program for afvikling af grundspillet. Programmet vil være 
ophængt på tavle i klubhuset samt udsendt via e-mail til de enkelte spillere senest ugen før 
afvikling af klubmesterskaberne. 
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