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Klasser herrar
HS A, 2006 och äldre
Klassen spelas med kval och huvudturnering  
(20 spelare, varav 4 från kval) 
Kval: start 15/8, huvudturnering start 21/8

HD A, 2006 och äldre
Klassen spelas med kval och huvudturnering  
(20 dubbelpar, varav 4 från kval) 
Kval: start 18/8, huvudturnering start 23/8

HS B seniorer (startar 15/8)
HS C seniorer (startar 19/8) 
HS 65+ (startar 15/8) 
HD B seniorer (startar 18/8) 
HD 65+ (startar 18/8) 

Klasser damer
DS A, 2006 och äldre 
Klassen spelas med kval och huvudturnering  
(16 spelare, varav 4 från kval) 
Kval: start 17/8, huvudturnering start 22/8

DS B, seniorer (startar 16/8)
DS C, seniorer (startar 19/8) 
DS 65+ (startar 15/8)
DD A, 2006 och äldre (startar 20/8)
DD B, seniorer (startar 20/8)
DD 65+ (startar 18/8)

Mixeddubbel  
MD, 2006 och äldre 
Klassen spelas med kval (poolspel) och huvudturnering  
(16 dubbelpar, varav 4 från kval) 
Kval: 20/8, huvudturnering start 25/8

MD 65+ (staratar 20/8)

Välkommen till Danderydsmästerskapen 
Danderydsmästerskapen är ett gemensamt klubbmästerskap 
för tennisspelare i Danderyds kommun och arrangeras av 
Danderyds, Enebybergs och Djursholms tennisklubbar i 
samarbete. Matcherna kommer att spelas på grusbanorna 
i kommunen med start klockan 16:00 på vardagar och 08:00 
under helgerna. 

Tävlingsinformation 
Max tre klasser per deltagare och endast i en av klasserna A, 
B och C. Till A-klasserna kan spelare som är 16 år eller äldre  
anmäla sig, alla andra klasser är seniorklasser (från19 år).  
Vi hjälper gärna att hitta den klass som passar dig bäst.

Spelform 
Alla klasser spelas i bäst av tre set med matchtiebreak vid 
ett eventuellt tredje set. Mixedklasserna spelas med kval 
(poolspel). I dubbeklasserna tillämpas No Ad.

Anmälan 
Alla anmälningar sker via svtf.tournamentsoftware.com. 
Medlemskap i någon av de arrangerande klubbarna sedan 
minst tre månader krävs. 

Sista anmälningsdag: 5 augusti
Lottning publiceras: 9 augusti 
Anmälningsavgift: 300 kr/klass (dubbel 150 kr/spelare) 
Eventuella önskningar om förbehåll måste meddelas i samband 
med anmälan. Om tävlingsledningen inte kan tillgodose dessa 
stryks anmälan innan lottningen. Förbered dig på att vara till-
gänglig för spel under tävlingsperioden. 

Tävlingsledning 
Jompa Håkansson DTK, Anders Lindgren EIF och  
Roger Olsson DJTK. Kontakt: tavling@djtk.nu


