
 
Egedal Forårs Cup 

d. 4. & 5. marts 2023 
 
 

Stengårdsskolen, Stengårdsplads 2, 3650 Ølstykke 
                    (Indgang: kør eller gå langs hele skolebygningen, derefter til højre og ned af kældertrappe) 

 

Indskrivning senest 30 min før start 
Lørdag d. 4. marts Blok I - start kl. 09:00  Blok II - start kl. 13:00 
                                                 Yngre Drenge G starttal række (0825) Yngre Drenge D (0825-0899) 
  Yngre Drenge C (0900-0949) Puslinge A+B (0900+) 

Drenge C (0950-1074)  Drenge B (1075-1399) 
  Herre klasse 5 (1300-1499)                    Herre Klasse 4 (1500-1699) 
 
Søndag d. 5. marts Blok III - start kl. 09:00  Blok IV - start kl. 13:00 
  Puslinge G starttal række (0775) Puslinge D (0775-0849) 
   Puslinge C (0850-0899)   Åben Ungdom (0875-1125) 

Drenge D (0875-0949)  Åben for alle aldre (1200-1900)  
 Yngre Drenge B (0950-1124) Yngre Drenge A (1125+)  
  

Spilleform  Afhængig af puljestørrelse, spilles i alle i rækker med puljer på op til 6 
spillere. Hvis der er mere end 1 pulje går 2 videre til slutspillet. I nogle 
rækker er der også B slutspil. De 2 starttal rækker (fremhævet med blåt) 
er for spillere der højst har starttallet, enten fordi de spiller stævne for 
første gang eller stadig har starttallet. Anvend række G ved tilmelding. 

Konditioner  Alle kampe indgår i BTDK’s rating system. Rating opdatering pr 17. februar 

er afgørende for ordinær tilmelding. Alle spillere kan kun deltage i en række 

pr. blok.  

Startgebyr  kr. 100,00, herudover mikrogebyr til BTDK.  

Tilmelding  Tilmeldingen sker via Bordtennisportalen SENEST 28/2. Eftertilmelding via 

drive-in mulig, hvis der er ledige pladser og betaling af drive-in gebyr på kr. 

25,00 pr. række. 

Lodtrækning I alle rækker foretages lodtrækningen på stævnedagen inden rækkens start. 

Program  Program med tider og info kan ses på Team Egedal BTK’s hjemmeside 2 

dage før stævnet. Deltagerliste kan ses på bordtennisportalen 2 dage før. 

Præmier Der uddeles præmier efter deltagerantal, og også i B slutspil. 

Seedning  Lodtrækning foretages i alle rækker, umiddelbart før start. 

Cafe  Der vil være en lille Cafe, hvor man også kan sidde ned og spise, med 

mulighed for at købe toast, frugt, anden mad, hjemmebagt kage samt lidt til 

den søde tand, + kaffe, the, vand, sodavand, til billige penge. 

Oplysninger  Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Team Egedal på 

btkteamegedal@gmail.com eller til Bjarne Ekman bjarne.ekman@outlook.dk 

tlf. 26 20 43 29. 

Med venlig hilsen 

Team Egedal / Ølstykke BTK 
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