Lån & Spar Bank Open
Tennisturnering for dansk politi og samarbejdspartnere
I samarbejde med Lån og Spar Bank og Dansk Politiidræt den 06. juni 2019 i
Svendborg

Kære alle tennisinteresserede
Svendborg Politiidrætsforening byder i samarbejde med Dansk Politiidræt og Lån & Spar Bank velkommen til Lån &
Spar Bank Open, en tennisturnering for politifolk og samarbejdspartnere. Vi håber på en god dag med masser af
tennis, hyggeligt samvær, og forhåbentligt godt vejr.
Hvornår: 06. juni 2019 kl. 10.00 til sidst på eftermiddagen.
Hvor: Svendborg Tennisklub bag SG-Huset, Ryttervej 70, 5700 Svendborg. 9 lækre grusbaner, og en enkelt,
kunstgræsbane, som tages i brug ved pladsmangel. I tilfælde af dårligt vejr, vil vi forsøge at rykke indenfor. Der er 3
indendørs baner. Parkering er foran SG-Huset.
Deltagergebyr: 200 kr., som bl.a. går til baneleje og bolde. Alle deltagere modtager samtidig en T-shirt af god kvalitet.
Forplejning: 150 kr. Der vil være frugt i løbet af dagen samt sandwich/sodavand til frokost. Afslutningsvis vil der blive
serveret et godt måltid mad, som serveres i forbindelse med præmieoverrækkelse.
Praktiske forhold: Der er omklædning og badefaciliteter. Efter endt turnering vil der være præmieoverrækkelse og
lodtrækningspræmier. Det forventes afsluttet sidst på eftermiddagen.
Turneringsform: Afhænger af deltagerantal. Enten i form af 1-sætskampe, 3 sæt med Matchtiebreaks eller kampe til 4
partier. Målet er at få spillet en masse. Turneringsprogram vil blive udfærdiget inden dagen. Afhængig af deltagerantal
og niveau kan der blive oprettet A og B turnering og eller en dameturnering. Muligvis kan der blive planlagt
doubleturnering.
Niveau: Alle kan deltage uanset niveau og køn… man skal ikke holde sig tilbage… Det hele er (næsten ) kun for
sjov.
Tilmelding: Senest 30. maj på mail til René Lassen rla003@politi.dk med angivelse af navn, alder, T-shirtstørrelse,
samt niveau, hvis muligt. Deltagergebyr og betaling for forplejning indsættes senest den 30. maj på MobilePay
”box28936” med angivelse af navn.
Vel mødt 
René Lassen, tlf. 61668454 / 41227022

