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I royal Stage
28. oktober

 Stævne for seniorspillere
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is Kære deltager 

Det er med stor fornøjelse, at vi byder velkommen til Hillerød FredagsCup.

Ved denne stævnerække har vi hævet deltagergebyret i forhold til hvad du er vant til at
betale for stævner. Til gengæld behøver du ikke tænke på aftensmaden, for når
puljespillet i din række er ved at være slut, kan du gå ned i caféen i stueetagen og spise
dagens ret (inkluderet i deltagergebyret), inden cup-spillet går i gang. Tidsplanen er
lagt, så der skulle blive ca. 30 minutter til at spise - dog med forbehold for forsinkelser
i puljespillet. 

Sammen med vores præmiesponsorer, glæder vi os til at se dig, og vi håber på, at alle
får en god aften, og at nye venskaber opstår på tværs af klubberne.   
Undervejs sørger vores stævneledelse for, at du nemt kan finde opslag med
lodtrækning og resultater. Hjælp os ved at være klar ved bordene, og begrænse tiden
til indspil, så fredagscup ikke bliver til lørdagscup. 

Eftertilmelding
Som det fremgår af siderne med deltagerlister, er der enkelte ledige
eftertilmeldingspladser. De kan bookes ved at kontakte Torsten Hansen på
2rsten@gmail.com

Held og lykke til alle fra 
HGI Hillerød Bordtennis
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... så mange kampe som muligt! 

Når man tager til Hillerød på en fredag aften, så har man fortjent at få mest
muligt ud af det.  
Derfor spiller alle videre efter puljespillet. Det vil sige, at nr 1 og 2 går
videre i vinder-cup, mens nr 3-5 går videre til ConsolationCup. 

Dette gælder dog ikke for rækker med et deltagerantal på 6 eller færre, da
disse afvikles som en finalepulje, hvor alle spiller mod alle. 
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alle spillere videre
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Torsten Sejr Hansen 
Stævneledelsen er repræsentant fra værtsklubben: 

For at undgå ikke-fremmødte spillere i lodtrækningen og deraf følgende tomme pladser i
puljerne, skal alle spillere indskrives. Dette gælder også, selvom man er tilmeldt.  

Spillerne skal være indskrevet senest kl. 17.15 (altså et kvarter før rækkerne starter).
Indskrivningen sker ved indgangen til hallen .

Eventuelle fejl eller spørgsmål til programmet bedes meddelt til stævneleder Torsten Sejr
Hansen hurtigst muligt på: 2rsten@gmail.com. 

Programmet er tilgængeligt på  hgibordtennis.dk i ugen op til stævnet. 
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Kl. 17.15 Sidste frist for indskrivning 

 Kl. 17.30 Puljespil 

Fra kl. 19.00 Aftensmad 

Kl. 20.00 1/4-finaler  Consolation cup 

Kl. 20.25 1/4-finaler Vinder cup 

Kl. 20.50 Semifinaler Consolation cup 

Kl. 21.15 Semifinaler Vinder cup 

Kl. 21.40 Finaler Consolation – og Vindercup 

Kl. 22.10 
Medaljeoverækkelse

(hvis en eller flere rækker er færdige lang tid før de andre,
gennemføres løbende præmieoverrækkelser)

sforventet tidsplan

(Rækker med 6 eller færre deltagere spilles i en finalepulje alle-mod-alle, som starter kl. 17.30 og
slutter, når puljen er færdigspillet.) 



senior A
Start kl. 17.30    -    Check-in senest kl. 17.15

 Jesper Møller, Hillerød GI
 Dennis Rasmussen, Herlev
 Thomas Hjermind Jensen, Hillerød GI
 Tomasz Akier, Hillerød GI
 Christian Streit, Virum
 Erik Thue Jensen, Lejre
 Joakim Toftgaard-Hansen, Furesø
 Jens Steffensen, Esrum

Steen Jørgensen (eftertilmeldt)
Eftertilmelding
Eftertilmelding

Deltagere
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bordtennis



senior B

 Keld M. Ellehauge, Furesø
 Morten Sylvest, HBK 89
 Thomas Vejlgaard, Furesø
 Niloufarsadat Mirmahdi Komjani, Hillerød GI
 Anzhela Hassan, Hvidovre
 Thomas Mollerup Skov, Furesø
 Kristian Pedersen, Hillerød GI
 Kim Hansen, Lejre
 Michael Henriksen, Furesø
 Nicolai Kistrup, Gladsaxe
 Mark Zebitz , Hillerød GI
 Martin Kaltoft, Kvik Næstved

Deltagere
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bordtennis

Start kl. 17.30    -    Check-in senest kl. 17.15



senior C

 Henrik Guldahl, Virum
 Nikolaj Wieczorek, Haslev
 Palle Rasmussen, Hillerød GI
 Christian Bonde, Lejre
 Jeppe Trøjgaard Jepsen, Amager
 Martin Svendsen, Holbæk BTK
 Steen S. Salhauge, Smørum
 Inga Merkyte, Virum
 John Kjærlund, Fredensborg
 Mads Richard Møller, Lejre
 Niels Marker, Københavns BTK
 Oskar Eriksen, Gladsaxe

Deltagere
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bordtennis

Start kl. 17.30    -    Check-in senest kl. 17.15



senior D

 Ayad Khalib, Amager
Mai Jensen, Københavns BTK
 Pernille Skjøt, Furesø
 Jens Hyldahl, Hillerød GI
 Torri Danekilde, Gladsaxe
 Hans Laursen, Hillerød GI
 Conny Damgaard, Amager
 Eszter Gál, Amager
 Daniel Garne Larsen, Hillerød GI
 Simone Larsen, Allerød
 Pernille Eskebo, Gladsaxe
 Oliver Langebjerg Nielsen, Hillerød GI

 Flemming Baarts, Gladsaxe BTK (eftertilmeldt)

Deltagere
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bordtennis

Start kl. 17.30    -    Check-in senest kl. 17.15



Caféen i Royal Stage sørger for, at du kan koncentrere dig om at spille bordtennis. De har
nemlig dagens ret klar til dig, så du ikke skal have madpakke med til Hillerød
Fredagsgrandprix. Dagens ret er inkluderet, når du har betalt deltagergebyret. Dine
drikkevarer kan du købe i caféen.  

Vi regner med at din pulje er færdigspillet ca. kl. 19.30 og cup-kampene starter først kl. 20.
Det giver dig en halv time til at spise sammen med både kammerater og konkurrenter. 

s

du har allerede betalt for dagens ret


