
40+ VETERANERNE BLEV PULJEVINDERE… 

KAN DE OGSÅ BLIVE DANMARKSMESTRE? 
 
For første gang har et veteranhold i Øresund Tennis spillet sig i slutspil. Vores stærke veteraner i 
alderen 40+ består af en god blanding af gamle ”stjerner”, der lå højt på ranglisten som juniorer, 
og 1.holdsspillere, der stadig spiller i 1.division med de unge. I weekenden 7-8 september spiller 
Øresund Tennis om Danmarksmesterskabet over to hele dage på KBs anlæg på Pile Allé.  
HIK har vundet DM for hold de sidste 9 år i træk. De er meget sultne efter at markere sig med 
10 års jubilæum. Øresund stiller stærkt op, i håb om at gå i finalen – og for en gangs skyld få 
skovlen under HIK.  -  NØJ, det bliver spændende! 
 

HVEM ER PÅ  
40+ HOLDET? 

Ulrikke Bryde-Nielsen 
Malene Frei 
Sophie Engelsbak 
Pia Sinikka 

Maria Tjellesen 
Hans-Jørgen Pagh  
Christian Theisen 
Nikolai Sletten 
 

Henrik K.C. 
Sune Bang 
Nils Trier 
 

HVILKEN LIGA? 40+ holdet spiller i 1 division. Den højeste liga inden for veterantennis. 
 

HVAD ER 
SLUTSPIL? 

Slutspil er semifinaler og finale i Danmarksmesterskabet for hold. 
Der er plads til 4 hold i slutspil. To sjællandske hold, et fra Fyn og et fra 
Jylland. Disse 4 hold dyster over 2 hele dage på KBs anlæg. (Pile Alle). På 
samme anlæg og samme dage spiller de ældre veteranrækker også slutspil  
(50+, 60+ og 70+) 
 

HVORDAN 
KOMMER MAN I 
SLUTSPIL? 

Før sommerferien blev der spillet en stribe indledende holdkampe. Der var to 
puljer. Her vandt Øresund Tennis deres pulje. De to bedste hold fra hver pulje 
(i alt 4 hold) dystede så i august om de to pladser, der er reserveret til 2 
sjællandske hold i slutspillet. Det blev HIK og Øresund Tennis.  (Hvidovre og 
Hørsholm gik ikke i slutspil) 
 

HVORNÅR  
SPILLER ØT? 

Lørdag 7/9 – Semifinaledag: 
• Kl. 10:00:  Øresund mod Fruens Bøge (Fyn) - alle singler 
• Kl. 11:30 (ca.):  HIK mod Risskov -  alle singler 
• Kl. 13:00 (ca.):  Øresund mod Fruens Bøge - HD og DD 
• Kl. 14:30 (ca.):  HIK mod Risskov - HD og DD 
• Kl. 16:00 (ca.):  HIK/Risskov og ØT/FruensB – MIXdoubler 

 
Søndag 8/9 - Finaledag: 
• Kl. 10:00-17.30 – Spille tidspunkt afhænger af om ØT skal spille finale eller 

om spille bronze. Men alle kampe afvikles inden ml 10-17.30-ish 
 
 

KOM TIL KB (7-8 SEPT) FOR AT HEPPE 
.. og måske få en frokost i den hyggelige cafe Pilen  


