
          Klubmesterskab i KTK 2019 
 

Kløvermarken Tennisklub indbyder hermed til de årlige klubmesterskaber. I klubmesterskaberne kan du tilmelde dig i følgende rækker: 
 

Herresingle A (HSA)  Herresingle B (HSB) Herresingle C (HSC) Herresingle Veteran +55 (HSV) 
Damesingle A (DSA) Damesingle B (DSB) Damesingle C (DSC) Damesingle Veteran +55 (DSV)  

Herredouble A (HDA) Herredouble B (HDB) Herredouble C (HDC) Herredouble Veteran +55 (HDV) 
Damedouble A (DDA) Damedouble B (DDB) Damedouble C (DDC) Damedouble Veteran +55 (DDV) 
Mixeddouble A (MDA) Mixeddouble B (MDB) Mixeddouble C (MDC) Mixeddouble Veteran +55 (MDV) 

 
Tilmelding 
 
• Find linkene nederst i denne invitation og tilmeld dig i Challonge i de rækker, du ønsker at spille i. 
• Bemærk venligst, at det stadig kun er tilladt at deltage i tre rækker, hvoraf max to må være singlerækker.  
• Har du ikke allerede en konto fra sidste år, så opret en og brug helst dit eget navn som username 
• Send en mail til madshoeyer@gmail.com, hvor du angiver, hvilke rækker du har tilmeldt dig i, dit telefonnummer og din e-mailadresse.  
• Angiv også i mailen det username, du er tilmeldt under i en singlerække i Challonge og/eller det team name, I er tilmeldt under i en doublerække.  
• Prisen for deltagelse er 50 kr. pr. singlerække og 70 kr. pr. hold i en doublerække.  
• Tryk dig ind på fanen ”Medlemskaber” i bookingsystemet og find Klubmesterskab Single eller Klubmesterskab Double i venstre kolonne og betal.  
• Volder Challonge problemer, er der en vejledning allernederst i denne invitation.  
• Sidste frist for tilmelding er den 29. maj. kl. 23:59. 
 
Generelt 
 
• Programmet offentliggøres senest den 5. juni.  
• Der angives et tidspunkt ved alle kampe i programmet, der fortæller, hvornår kampene skal være færdigafviklede. 
• Inden pågældende dato finder man selv et tidspunkt sammen med sin modstander og retter derefter henvendelse til turneringsudvalget, der 

booker en bane. 
• De første kampe i klubmesterskaberne spilles inden den 17. juni. Tjek venligst programmet. 
• Grundet de mange kampe er spillerne nødt til at overholde de fastlagte terminer, hvorfor udvalget kan blive nødt til at scratche spillere, eller 

afgøre en kamp ved lodtrækning, såfremt en kamp ikke er færdigspillet inden den fastlagte dato.  
• Når en kamp er færdigspillet, registreres resultatet i Challonge af vinderen. Se evt. vejledning nederst i denne invitation. 



• Rækkerne er igen i år åbne for alle medlemmer af KTK.  
• Klubturneringsudvalget forbeholder sig dog ret til at vurdere spillerens niveau og evt. flytte en spiller til en højere eller lavere række.  
• C-rækken er i år primært for begyndere og let øvede.  
• Sammenlagte rækker kan også forekomme ved for få tilmeldinger. Der kræves mindst 4 tilmeldinger pr. række, for at denne bliver gennemført. 
• Mesterskaberne gennemføres primært som cupturnering. 
• Der spilles efter DTF's regler tiebreak ved á 6 i alle 3 sæt. Der spilles med egne bolde i en rimelig kvalitet. Klubben uddeler nye bolde i finalerne. 
• Juniorer er velkomne til at deltage i seniorklubmesterskaberne. 

 

Spørgsmål ang. tilmelding i challonge og anmodning om bookninger af baner til afvikling af kampe og andre spørgsmål rettes til:  

Mads Høyer, 60 80 76 71, madshoeyer@gmail.com                                Rikke Thoft, 28 94 66 01, rikke.thoft@gmail.com  
 

 

1: Klik på link for at tilmelde dig i en række 

     
A-mesterskaber 
Herresingle            https://challonge.com/zo7myq7u 
 
Damesingle           https://challonge.com/9dd3nzlj   
 
Herredouble         https://challonge.com/netayenf 
 
Damedouble         https://challonge.com/wl8zkjr2  
 
Mixeddouble        https://challonge.com/w7aq587t 
 
 
B-mesterskaber 
Herresingle            https://challonge.com/810mjb2q 
   
Damesingle            https://challonge.com/s8h2y1he 



 
Herredouble          https://challonge.com/1i2r20pg 
 
Damedouble          https://challonge.com/wl8zkjr2 
 
Mixeddouble         https://challonge.com/idtgm7dl 
 
C-mesterskaber 
Herresingle           https://challonge.com/57ucl856 
    
Damesingle           https://challonge.com/hz7ccoad 
   
Herredouble         https://challonge.com/y4su8cnq  
   
Damedouble         https://challonge.com/rlrq9w9f  
   
Mixeddouble        https://challonge.com/w7aq587t 
 
Veteran +55 mesterskaber 
Herresingle           https://challonge.com/qdqse8j3 
 
Damesingle           https://challonge.com/onp4wehb 
 
Herredouble         https://challonge.com/h8cue78y 
 
Damedouble         https://challonge.com/amg2dflb 
 
Mixeddouble        https://challonge.com/7lznqlok 
 



2: Klik Create an account (hvis du endnu ikke har lavet en, ellers så log ind med din konto) 

 
3: Udfyld formularen 
Vigtigt: brug dit rigtige navn som username (da det er det der bliver vist i turneringsprogrammet). F.eks. ’Mads Terp’ 

 



 
 
 
4: Hvis du er ved at tilmelde dig i double, så klik på Teams > New team i topmenuen (hvis du ikke allerede har oprettet dig med 
din makker). 
Vigtigt: Udfyld Team Name med begge spilleres fulde navn adskilt af et ’/’, så alle kan se hvem der deltager. F.eks. ’Mads Terp / 
Morten Schantz’. 
Bemærk desuden at I som hold kun skal registrere tilmelding for holdet én gang. 

  



5: Klik på ’sign up’ for at melde dig til rækken 

 
  



Registrer resultater 
For at registrere resultater skal du gøre følgende 
1 Klik ind på http://ktk.challonge.com/  
2 Vælg den turnering du vil rapportere et resultat for 

 



3 Klik på report scores udfor kampen du har spillet 

 
 
3 Indtast resultat og tryk på ’Submit Scores’ når du er færdig 
For at tilføje et sæt mere til resultatet trykker du på ’add set’ knappen 



 
 
 
 
 

 

 
 


