
 

 

 
 

HGI Hillerød Bordtennis 

byder velkommen til  

 
14. – 16. maj 2016 

HILLERØD - DANMARK 
 
 
 
 
 
 
 



 

VELKOMMEN 

Danish International 2016 arrangeres af HGI Hillerød Bordtennis. 
 
Turneringen er åben for alle spillere i de nævnte aldersklasser i afsnittet “Kategorier” 
  
Vi forventer at der deltager både klubhold og regionale hold fra Sverige (Eslöv, Ängby, Malmø, 
Lyckeby), Norge, England og andre europæiske lande, samt naturligvis fra Danmark. 
 

DATO OG SPILLESTED 

Danish International spilles i FrederiksborgCentret I dagene 14. til 16. maj 2016. 
 
FrederiksborgCentret 
Milnersvej 39 
3400 Hillerød 
Danmark  
www.FrederiksborgCentret.dk 
 

TILMELDING  

Der er åbent for tilmelding franu til den 10. april 2016. 
 
Tilmelding foretages via online-formular på vores hjemmeside – Klik her 
 
Mail: info@DanishInternational.dk  

KATEGORIER 

Drenge 
Klasse D: Født i 2005 eller senere 
Klasse C: Født i 2003 eller senere 
Klasse B: Født i 2001 eller senere 
Klasse A: Født i 1998 eller senere 
 
Piger 
Klasse E: Født i 2003 eller senere 
Klasse F: Født i 1998 eller senere 
 
Hver spiller kan kun deltage i 1 klasse. 

TURNERINGENS AFVIKLING 

Turneringen spilles som en holdturnering i grupper med 4 hold og en single-turnering. Alle 
deltagere kommer til at spille kampe alle 3 dage.  
 
Hvert hold består af 2 spillere fra same klasse eller yngre. En holdkamp består af 4 singler og en 
double. 
  

http://www.frederiksborgcentret.dk/
http://danishinternational.dk/registration/
mailto:info@DanishInternational.dk 


 

Både hold- og singleturnering spilles med puljer og efterfølgende A-cup 
og B-Cup.  
 
Alle kampe spille bedst af 5 sæt. 
 
14. maj 
Holdturnering – kl. 09.00 - 
Singleturnering – eftermiddag 
 
15. maj 
Holdturnering – kl. 09.00 - 
Singleturnering – eftermiddag 
 
16. maj 
Holdturnering – kl 09.00-15.00 

 

DELTAGERBETALING  
Deltagergebyret dækker både hold- og singleturnering og koster 340 kr. 
 
Gebyret betales til: 
 
Modtager: Hillerød GI Bordtennis 
Bankkonto: 9213 4560093042 
 
Anfør venligst navn, klub og land. 
 
Eventuelle overførselsgebyrer betales af deltageren 
 

LODTRÆKNING 

Kun de hold og spillere, der har tilmeldt sig og betalt senest den 10. april 2016, er med når der 
trækkes lod til puljerne.  
 
Lodtrækningen offentliggøres på hjemmesiden DanishInternational.dk 3 dage før turneringen 
starter.  
 

OVERNATNING 
Hotel Hillerød 
Hotel Hillerød ligger 100 meter fra FrederiksborgCentret og du kan 
gå til Hillerød bymidte på ca. 10 minutter.  
 
Priser (morgenmad er inkluderet): 
Dobbeltværelse: 980 DKK pr nat 
Eneværelse: 735 DKK pr nat 
Familieværelse for 3 personer: 1.140 DKK pr nat 
 

http://danishinternational.dk/
http://hotelhillerod.dk/


 

Booking: Send mail til hotel@hotelhillerod.dk eller ring til 48 24 08 00. 
Bookingkode: “DanishInternational” 

 
 
FrederiksborgCentret 
I er velkommen til at medbringe madras og sovepose og bo I FrederiksborgCentret. 
 
Priser:  
Ophold inklusiv morgenmadsbuffet: 150 DKK pr person pr nat 
 
Booking: Send en email til info@DanishInternational.dk 
 
Hold øje med vores hjemmeside DanishInternational.dk for mere information om 
overnatningsmuligheder. 
 

SPØRGSMÅL 

Hvis I har spørgsmål til det ovennævnte, er I velkomne til at kontakte os på email 
info@DanishInternational.dk 
 
 
 

 
VELKOMMEN I HILLERØD - DENMARK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HGI Hillerød Bordtennis er medlem af Dansk Bordtennis Union 

 
http://dbtu.dk 
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