
Herresingle

Anders Freilberg Anne Marie Svendsen Anders Freilberg/Louis Sørensen Dorthe Kristiansen/Annie Bundgaard

Brian Nymann Hanne Post Brian Nymann/Lars Knudsen Hanne Post/Elin Kristensen 

Hans Jørgen Bendixen Karen Hauberg-lund Hans Jørgen Bendixen/Søren Imer Helle Rasmussen/Jette Hauberg-Lund

Hans Jørgen Hansen Henrik Strømkjær/kim sørensen Helle Strømkjær/Karen Hauberg-lund

kim sørensen Peter Abildgaard Thomsen/Frank Townley Porsborg Lærke Klitgaard/Anne Marie Svendsen

Louis Sørensen Thomas Nørgaard/Hans Jørgen Hansen 

Per Hjuler Torben Svejgård/Peter Hassing

Peter Abildgaard Thomsen

Peter Hassing

Thomas Nørgaard

Torben Svejgård

Herresingle

Damien Varvenne Bent Søndergaard/Harry Jensen Birgitte Munk/Morten Brockhoff

Jannik Pedersen Carsten Mathiasen/Lars Jensen Helle Rasmussen/Kim Boesen

Axel Biondi Damien Varvenne/Axel Biondi Margrethe Berggreen Knudsen/Hans Peter Johannsen

Flemming Juul/Hans Christian Christensen

Torben Antonsen/Leif Laursen

Herresingle

Andreas Tang-Brock Karina Yang Boesen Andreas Tang-Brock/Kim Raakilde Nielsen

Carsten Jakobsen Peter Veddum/Lars Seistrup 

Kim Raakilde Nielsen Troels Landerholm/Carsten Jakobsen 

Lars Seistrup 

Peter Veddum

Troels Landerholm

MixdoubleDamesingle

Herredouble Mixdouble

Damesingle Damedouble

Anne Marie Svendsen/Peter Abildgaard Thomsen

Mixdouble

Herredouble

Herredouble

Damedouble

Rød

Blå/Grøn

Hanne Post/Peter Hassing

Helle Strømkjær/Henrik Strømkjær

Karina Yang Boesen/Troels Landerholm

Stine Liengaard/Kim Raakilde NielsenStine Liengaard

Karen Hauberg-lund/Hans Jørgen Bendixen

Lærke Klitgaard/Frank Townley Porsborg 

Deltagerliste

Klubmesterskaber 2020

Birgitte Munk/Louis Sørensen 

Dorthe Kristiansen/Torben Svejgård

Elin Kristensen/Hans Jørgen Hansen 

Damesingle Damedouble

Sort



Klubmesterskaber 2020
Sort - Damesingle

Indledende puljekampe skal være spillet senest 27/8

         Deltager

Deltager

Anne M
ar

ie Sv
endse

n

Kare
n H

auberg
-Lu

nd

Han
ne P

ost

Poin
t

Anne Marie 

Svendsen

Karen Hauberg-

Lund

Hanne Post

Finalen spilles mellem nummer 1 & nummer 2 i puljen

Vinder af puljen Nummer 2 i puljen

VS

Resultatet af de enkelte kampe skrives i oversigten, som hænger i klubhuset

Der spilles med egne bolde og egne banereservationer indtil finaledagen.

Kampene spilles bedst af 3 sæt.

Der spilles med matchtiebreak til 10 i evt. 3.sæt.

Du aftaler selv med din modstander, hvornår kampene skal spilles.

Der vil dog blive sat nogle tidsfrister i august for hvornår de indledende kampe skal være afviklet.

Hvis der er indledende kampe, som ikke bliver afviklet inden de indlagte tidsfrister, så vil der blive foretaget 

lodtrækning mellem spillerne for at finde en vinder.

Regler:



Kampe skal være spillet senest 27/8Kampe skal være spillet senest 

16/8

Resultatet af de enkelte kampe skrives i oversigten, som hænger i klubhuset

Louis Sørensen 

Hans Jørgen Hansen 

Torben Svejgård

Brian Nymann

Anders Freilberg 

Peter Hassing

Peter Abildgaard Thomsen

Torben Svejgård

kim sørensen

Per Hjuler

Hans Jørgen Bendixen

Thomas Nørgaard

Hvis der er indledende kampe, som ikke bliver afviklet inden de indlagte tidsfrister, så vil der blive foretaget 

lodtrækning mellem spillerne for at finde en vinder.

Der spilles med egne bolde og egne banereservationer indtil finaledagen.

Du aftaler selv med din modstander, hvornår kampene skal spilles.

Der vil dog blive sat nogle tidsfrister i august for hvornår de indledende kampe skal være afviklet.

Klubmesterskaber 2020
Sort - Herresingle

Regler:

Kampene spilles bedst af 3 sæt.

Der spilles med matchtiebreak til 10 i evt. 3.sæt.

Peter Hassing

Peter Abildgaard Thomsen

Brian Nymann

Anders Freilberg 



Kampe skal være spillet senest 16/8 Kampe skal være spillet senest 27/8

Resultatet af de enkelte kampe skrives i oversigten, som hænger i klubhuset

Dorthe Kristiansen/Annie Bundgaard

Klubmesterskaber 2020
Sort - Damedouble

Helle Strømkjær/Karen Hauberg-lund

Helle Strømkjær/Karen Hauberg-lund

Helle Rasmussen/Jette Hauberg-Lund

Hanne Post/Elin Kristensen 

Dorthe Kristiansen/Annie Bundgaard

Der spilles med egne bolde og egne banereservationer indtil finaledagen.

Lærke Klitgaard/Anne Marie Svendsen

Lærke Klitgaard/Anne Marie Svendsen

Regler:

Kampene spilles bedst af 3 sæt.

Der spilles med matchtiebreak til 10 i evt. 3.sæt.

Du aftaler selv med din modstander, hvornår kampene skal spilles.

Der vil dog blive sat nogle tidsfrister i august for hvornår de indledende kampe skal være afviklet.

Hvis der er indledende kampe, som ikke bliver afviklet inden de indlagte tidsfrister, så vil der blive foretaget 

lodtrækning mellem spillerne for at finde en vinder.



Kampe skal være spillet senest 16/8 Kampe skal være spillet senest 27/8

Karen Hauberg-lund/Hans Jørgen Bendixen

Resultatet af de enkelte kampe skrives i oversigten, som hænger i klubhuset

Der spilles med egne bolde og egne banereservationer indtil finaledagen.

Birgitte Munk/Louis Sørensen 

Hanne Post/Peter Hassing

Regler:

Kampene spilles bedst af 3 sæt.

Der spilles med matchtiebreak til 10 i evt. 3.sæt.

Du aftaler selv med din modstander, hvornår kampene skal spilles.

Der vil dog blive sat nogle tidsfrister i august for hvornår de indledende kampe skal være afviklet.

Hvis der er indledende kampe, som ikke bliver afviklet inden de indlagte tidsfrister, så vil der blive foretaget 

lodtrækning mellem spillerne for at finde en vinder.

Klubmesterskaber 2020
Sort - Mixdouble

Lærke Klitgaard/Frank Porsborg 

Elin Kristensen/Hans Jørgen Hansen 

Helle Strømkjær/Henrik Strømkjær

Dorthe Kristiansen/Torben Svejgård

Anne Marie Svendsen/Peter Thomsen



Kampe skal være spillet senest 16/8 Kampe skal være spillet senest 27/8

Resultatet af de enkelte kampe skrives i oversigten, som hænger i klubhuset

Der spilles med egne bolde og egne banereservationer indtil finaledagen.

Henrik Strømkjær/kim sørensen

Hans Jørgen Bendixen/Søren Imer

Torben Svejgård/Peter Hassing

Regler:

Kampene spilles bedst af 3 sæt.

Der spilles med matchtiebreak til 10 i evt. 3.sæt.

Du aftaler selv med din modstander, hvornår kampene skal spilles.

Der vil dog blive sat nogle tidsfrister i august for hvornår de indledende kampe skal være afviklet.

Hvis der er indledende kampe, som ikke bliver afviklet inden de indlagte tidsfrister, så vil der blive foretaget 

lodtrækning mellem spillerne for at finde en vinder.

Klubmesterskaber 2020
Sort - Herredouble

Peter Thomsen/Frank Porsborg 

Peter Thomsen/Frank Porsborg 

Brian Nymann/Lars Knudsen 

Anders Freilberg/Louis Sørensen 

Thomas Nørgaard/Hans Jørgen Hansen 



Indledende puljekampe skal være spillet senest 27/8

Klubmesterskaber 2020
Rød - Herresingle

         Deltager

Deltager

Dam
ien V

ar
ve

nne

Ja
nnik 

Pederse
n 

Axe
l B

io
ndi

Poin
t

Damien Varvenne

Jannik Pedersen 

Axel Biondi

Finalen spilles mellem nummer 1 & nummer 2 i puljen

Vinder af puljen Nummer 2 i puljen

VS

Kampene spilles bedst af 3 sæt.

Resultatet af de enkelte kampe skrives i oversigten, som hænger i klubhuset

Regler:

Der spilles med matchtiebreak til 10 i evt. 3.sæt.

Du aftaler selv med din modstander, hvornår kampene skal spilles.

Der vil dog blive sat nogle tidsfrister i august for hvornår de indledende kampe skal være afviklet.

Hvis der er indledende kampe, som ikke bliver afviklet inden de indlagte tidsfrister, så vil der blive foretaget 

lodtrækning mellem spillerne for at finde en vinder.

Der spilles med egne bolde og egne banereservationer indtil finaledagen.



Rød - Mixdouble

Klubmesterskaber 2020

Indledende puljekampe skal være spillet senest 27/8

         Deltager

Deltager

Birg
itt

e 
M

unk

M
orte

n B
ro

ck
hoff

M
ar

gr
et

he 
Berg

gr
ee

n 

Knudse
n

Han
s P

et
er

 Jo
han

nse
n

Helle
 R

as
m

uss
en

Kim
 B

oes
en

Poin
t

Birgitte Munk

Morten Brockhoff

Margrethe Berggreen Knudsen

Hans Peter Johannsen

Helle Rasmussen

Kim Boesen

Finalen spilles mellem nummer 1 & nummer 2 i puljen

Vinder af puljen Nummer 2 i puljen

VS

Resultatet af de enkelte kampe skrives i oversigten, som hænger i klubhuset

Der spilles med matchtiebreak til 10 i evt. 3.sæt.

Du aftaler selv med din modstander, hvornår kampene skal spilles.

Der vil dog blive sat nogle tidsfrister i august for hvornår de indledende kampe skal være afviklet.

Hvis der er indledende kampe, som ikke bliver afviklet inden de indlagte tidsfrister, så vil der blive foretaget lodtrækning 

mellem spillerne for at finde en vinder.

Der spilles med egne bolde og egne banereservationer indtil finaledagen.

Kampene spilles bedst af 3 sæt.

Regler:



Kampe skal være spillet senest 16/8 Kampe skal være spillet senest 27/8

Resultatet af de enkelte kampe skrives i oversigten, som hænger i klubhuset

Der spilles med egne bolde og egne banereservationer indtil finaledagen.

Carsten Mathiasen/Lars Jensen 

Carsten Mathiasen/Lars Jensen 

Regler:

Kampene spilles bedst af 3 sæt.

Der spilles med matchtiebreak til 10 i evt. 3.sæt.

Du aftaler selv med din modstander, hvornår kampene skal spilles.

Der vil dog blive sat nogle tidsfrister i august for hvornår de indledende kampe skal være afviklet.

Hvis der er indledende kampe, som ikke bliver afviklet inden de indlagte tidsfrister, så vil der blive foretaget 

lodtrækning mellem spillerne for at finde en vinder.

Damien Varvenne/Axel Biondi

Klubmesterskaber 2020
Rød - Herredouble

Bent Søndergaard/Harry Jensen 

Bent Søndergaard/Harry Jensen 

Flemming Juul/H C Christensen

Torben Antonsen/Leif Laursen

Damien Varvenne/Axel Biondi



VS

Der spilles med egne bolde og egne banereservationer indtil finaledagen.

Klubmesterskaber 2020
Blå/grøn - Damesingle

Finale

Stine Liengaard Karina Yang Boesen

Regler:

Kampene spilles bedst af 3 sæt.

Der spilles med matchtiebreak til 10 i evt. 3.sæt.

Du aftaler selv med din modstander, hvornår kampene skal spilles.

Der vil dog blive sat nogle tidsfrister i august for hvornår de indledende kampe skal være afviklet.

Hvis der er indledende kampe, som ikke bliver afviklet inden de indlagte tidsfrister, så vil der blive foretaget 

lodtrækning mellem spillerne for at finde en vinder.



Kampe skal være spillet senest 16/8 Kampe skal være spillet senest 27/8

Resultatet af de enkelte kampe skrives i oversigten, som hænger i klubhuset

Klubmesterskaber 2020
Blå/grøn Herresingle

Lars Seistrup 

Lars Seistrup 

Troels Landerholm

Carsten Jakobsen 

Peter Veddum

Der spilles med egne bolde og egne banereservationer indtil finaledagen.

Kim Raakilde Nielsen

Andreas Tang-Brock

Andreas Tang-Brock

Regler:

Kampene spilles bedst af 3 sæt.

Der spilles med matchtiebreak til 10 i evt. 3.sæt.

Du aftaler selv med din modstander, hvornår kampene skal spilles.

Der vil dog blive sat nogle tidsfrister i august for hvornår de indledende kampe skal være afviklet.

Hvis der er indledende kampe, som ikke bliver afviklet inden de indlagte tidsfrister, så vil der blive foretaget 

lodtrækning mellem spillerne for at finde en vinder.



Klubmesterskaber 2020
Blå/grøn - Herredouble

Indledende puljekampe skal være spillet senest 27/8

         Deltager

Deltager

Andre
as

 Ta
ng-

Bro
ck

Kim
 R

aa
kil

de N
ielse

n

Tr
oels 

La
nderh

olm

Car
st

en Ja
ko

bse
n 

Pete
r V

eddum

La
rs 

Se
ist

ru
p 

Poin
t

Andreas Tang-Brock

Kim Raakilde Nielsen

Troels Landerholm

Carsten Jakobsen 

Peter Veddum

Lars Seistrup 

Finalen spilles mellem nummer 1 & nummer 2 i puljen

Vinder af puljen Nummer 2 i puljen

VS

Resultatet af de enkelte kampe skrives i oversigten, som hænger i klubhuset

Kampene spilles bedst af 3 sæt.

Regler:

Der spilles med matchtiebreak til 10 i evt. 3.sæt.

Du aftaler selv med din modstander, hvornår kampene skal spilles.

Der vil dog blive sat nogle tidsfrister i august for hvornår de indledende kampe skal være afviklet.

Hvis der er indledende kampe, som ikke bliver afviklet inden de indlagte tidsfrister, så vil der blive foretaget 

lodtrækning mellem spillerne for at finde en vinder.

Der spilles med egne bolde og egne banereservationer indtil finaledagen.



VS

Der spilles med egne bolde og egne banereservationer indtil finaledagen.

Klubmesterskaber 2020
Blå/grøn - Mixdouble

Regler:

Stine Liengaard/

Kim Raakilde Nielsen

Karina Yang Boesen/

Troels Landerholm

Finale

Kampene spilles bedst af 3 sæt.

Der spilles med matchtiebreak til 10 i evt. 3.sæt.

Du aftaler selv med din modstander, hvornår kampene skal spilles.

Der vil dog blive sat nogle tidsfrister i august for hvornår de indledende kampe skal være afviklet.

Hvis der er indledende kampe, som ikke bliver afviklet inden de indlagte tidsfrister, så vil der blive foretaget 

lodtrækning mellem spillerne for at finde en vinder.


