
           
 

Klubmesterskab 2021 
 
Kløvermarken Tennis Klub indbyder hermed til de årlige klubmesterskaber. Du kan tilmelde dig i følgende rækker: 

 
 

Herresingle A 
Herresingle B 
Herresingle C 
Herresingle Veteran 50+ 
 
 
 

Damesingle A 
Damesingle B 
Damesingle C 
Damesingle Veteran 50+ 
 
 
 

Herredouble A 
Herredouble B 
Herredouble C 
Herredouble Veteran 50+ 
 
 
 

Damedouble A 
Damedouble B 
Damedouble C 
Damedouble Veteran 50+ 
 
 
 

Mixdouble A 
Mixdouble B 
Mixdouble C 
Mixdouble Veteran 50+

Tilmelding 
 

• Find linkene nederst i denne invitation og tilmeld dig i Challonge i de rækker, du ønsker at spille i (du kan max. tilmelde dig i to rækker – heraf 
én singlerække). 

• Har du ikke allerede en Challonge-profil fra sidste år, så opret én og brug dit eget navn som username (se guide nederst i invitation eller 
kontakt turneringsudvalget, hvis du har spørgsmål). 

• Udfyld desuden dette dokument: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yc6tm9P9C4so4wzbbavIMr0M1C4a672KUAb5tjlYrdg/edit#gid=634347005 

o Vælg hvilken række, du ønsker at tilmelde dig i ved at klikke på fanerne nederst i arket 
o Skriv dit navn, telefonnummer, emailadresse samt det username, du er tilmeldt under i Challonge og/eller det team name, I er 

tilmeldt under i doublerækken 
o NB: Af hensyn til personfølsomme oplysninger giver du ved udfyldelse af ovenstående dokument, klubben og øvrige deltagere i KTKs 

klubmesterskab 2021 lov til at kontakte dig ifm. arrangering af kampe. Når finalerne er spillet i september 2021, vil dokumentet blive 
slettet 

• 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 side og betal. 

• Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 9. juni. 

 



 
Generelt 
 
• Programmet offentliggøres senest onsdag d. 16. juni. Hold øje med Challonge løbende.  
• I år vil finalerne blive spillet lørdag d. 11. september, hvor vi opfordrer alle i klubben til at komme og støtte finalisterne. Buller tænder op i grillen 

og der vil være kolde fadøl. Nærmere info følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
• 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 skal være spillet inden fredag d. 25. juni. 
• Du kan finde programmet i Challonge, men det vil også være hængt op i klubben.  
• 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 vejledning nederst i invitationen. 
• Rækkerne er igen i år åbne for alle medlemmer af KTK. Er du i tvivl om hvilke(n) række(r), du/I skal tilmelde dig/jer i, så hiv fat i 

turneringsudvalget, så vi finder den rigtige. 
• Turneringsudvalget forbeholder sig retten til at vurdere spillerens niveau og evt. flytte en spiller til en højere eller lavere række.  
• C-rækken er igen 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 den bliver gennemført. 
• Mesterskaberne gennemføres primært som cupturnering. 
• Der spilles efter DTFs regler med tiebreak ved á 6 i alle 3 sæt. Der spilles med egne bolde. Klubben uddeler nye bolde til finaledagen. 
• Da der igen i år spilles med fuldt tredje sæt, henstiller vi til, at opvarmning og sideskift sker så hurtigt som muligt.  
• Juniorer er velkomne til at deltage i seniorklubmesterskaberne. 
• Der er præmier til finalister i alle rækker. 

 

Spørgsmål ang. tilmelding i Challonge og anmodning om bookninger af baner til afvikling af kampe, samt evt. spørgsmål rettes til:  

ktkklubmesterskaber@gmail.com 

Amalie B. Sørensen / 30 24 18 25  Mads Morell / 27 28 78 50  Caroline Lemvigh / 22 84 84 24 

 



Tilmeldingsvejledning 

1: Klik på linket for at tilmelde dig i en række i Challonge: 

     
A-mesterskaber 
 
Herresingle https://challonge.com/da/lfmdiuop  
 
Damesingle https://challonge.com/da/4iu3d1pg    
 
Herredouble https://challonge.com/da/f3mzxojc  
  
Damedouble https://challonge.com/da/umnn7eut  
  
Mixdouble https://challonge.com/da/ut3zzuyg  
  
 
B-mesterskaber 
 
Herresingle https://challonge.com/da/wlp2ff53  
  
Damesingle https://challonge.com/da/r1l3a7w4  
  
Herredouble https://challonge.com/da/dj43ohdy  
      
Damedouble https://challonge.com/da/je52hpzj  
   
Mixdouble https://challonge.com/da/vjvjxk8y  
  

C-mesterskaber 
 
Herresingle https://challonge.com/da/7qua3inq  
 
Damesingle https://challonge.com/da/riwcz55l  
 
Herredouble https://challonge.com/da/z6m3xflb  
 
Damedouble https://challonge.com/da/b25nashj  
 
Mixdouble https://challonge.com/da/tjc3c2fg  
 
 
Veteran 50+ mesterskaber 
 
Herresingle https://challonge.com/da/8gvxxt9n      
 
Damesingle https://challonge.com/da/z1ku18iu  
 
Herredouble https://challonge.com/da/cbhjfqbx  
 
Damedouble https://challonge.com/da/lulpjp8f  
 
Mixdouble https://challonge.com/da/ut3vo97r  

 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3: Udfyld formularen. NB: Brug dit rigtige navn som username (da det er det, der bliver vist i turneringsprogrammet). Fx ”Mads Høyer”. 
 

 



 
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). NB: Udfyld Team name med begge spilleres efternavn adskilt af et ’/’, så alle kan se, hvem der deltager. F.eks. ”Høyer / 
Schantz”. 
 
NB: 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. 
 

 
  



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: 
 

 
 

4. Indtast resultat og tryk på ’Submit Scores’, når du er færdig. For at tilføje et sæt mere, trykker du på ’add set’ knappen 
 

 


