
 

 

 
 

HGI Hillerød Bordtennis 

byder velkommen til  

 
19.-21. maj 2018 

HILLERØD - DANMARK 
 
 
 
 
 
 
 



 

VELKOMMEN 

Danish International 2018 afholdes af HGI Hillerød Bordtennis. 
 

Turneringen er åben for alle spillere i de nævnte aldersklasser i afsnittet “Kategorier” 

  
Der er tilsagn om deltagelse af klubhold, regionshold og landshold. 
Vi arbejder på international deltagelse fra Sverige, Norge, England, Tyskland, Rusland samt 
andre europæiske lande. 
 

DATO OG SPILLESTED 

Danish International afvikles i FrederiksborgCentret i dagene 19.-21 maj 2017 (Pinsen). 
 
FrederiksborgCentret 
Milnersvej 39 
3400 Hillerød 
Danmark  
www.FrederiksborgCentret.dk 
 

TILMELDING  

Der åbnes for tilmeldinger fra ultimo januar 2018 frem til den 3. maj 2018. Tilmelding for 
spillere med licens i Danmark foretages via Bordtennisportalen. Bemærk at vælge både single og 
holdturnering ved tilmeldingen på Bordtennisportalen. 
 

KATEGORIER 

Drenge hold 
Class A: Junior Boys Teams / Herre Junior hold (Født 2000 og yngre) 
Class B: Cadet Boys Teams / Drenge hold (Født 2003 og yngre) 
Class C: Mini Cadet Boys Teams / Yngre Drenge hold (Født 2005 og yngre)  
Class D: Micro Cadet Boys Teams / Puslinge drenge hold (Født 2007 og yngre) 
Drenge single 
Class E: Junior Boys Singles / Herre Junior hold (Født 2000 og yngre) 
Class F: Cadet Boys Singles / Drenge hold (Født 2003 og yngre) 
Class G: Mini Cadet Boys  Singles / Yngre Drenge hold (Født 2005 og yngre)  
Class H: Micro Cadet Boys Singles / Puslinge drenge hold (Født 2007 og yngre) 
Pige hold 
Class I: Junior Girls Teams / Dame Junior hold (Født 2000 og yngre) 
Class J: Cadet Girls Teams / Pige hold (Født 2003 og yngre) 
Class K: Mini Cadet Girls  Teams / Yngre Pige hold (Født 2005 og yngre)  
Pige single 

Class L: Junior Girls Singles / Dame Junior hold (Født 2000 og yngre) 
Class M: Cadet Girls Singles / Pige hold (Født 2003 og yngre) 
Class N: Mini Cadet Girls  Singles / Yngre Pige hold (Født 2005 og yngre)  
 
Hver spiller kan kun deltage i 1 klasse i holdturneringen og 1 klasse i singleturneringen. 

http://www.frederiksborgcentret.dk/


 

Stævneledelsen forbeholder sig ret til at aflyse eller slå klasser sammen, 
hvis der er for få deltagere i de enkelte rækker. 

TURNERINGENS AFVIKLING 

Holdturneringen spilles med indledende puljespil og efterfølgende placeringskampe.  
 
Singleturneringen spilles med puljespil og efterfølgende A- og B-cup. Alle deltagere vil derved 
komme til at spille kampe alle 3 dage.  
 

 
Hvert hold består af 2 spillere fra samme klasse eller yngre. En holdkamp består af 4 singler og 
en double. 
  
Alle kampe spilles bedst af 5 sæt. Hver holdkamp består af fem kampe og slutter, når et hold har 
vundet 3 kampe. Rækkefølgen er to single kampe efterfulgt af en double kamp, og hvis 
nødvendigt, af en eller to single kampe yderligere. Teams med 3 spillere kan kun bruge 2 spillere 
per holdkamp. 
 
19. maj   20. maj  21. maj 
Holdturnering Single Holdturnering samt præmieoverrækkelse 

(Præmieoverrækkelse forventes senest kl. 16.00.) 

 

DELTAGERBETALING  
Deltagergebyret er 340 kr. pr hold og dertil 170 kr. pr deltager i singleturneringen. Gebyret 
betales ved tilmelding ved Bordtennisportalen. 
 
Holdnavne for blandede hold (f.eks. lokalunion e.lign.) meddeles via e-mail til 
info@DanishInternational.dk. (tilmelding dog via Bordtennisportalen) 
 
 

LODTRÆKNING 

Kun de hold og spillere, der har tilmeldt sig og betalt senest den 3. maj, er med når der trækkes 
lod til puljerne. INGEN EFTERTILMELDINGER MODTAGES! 
 
Lodtrækningen offentliggøres på hjemmesiden DanishInternational.dk før turneringen starter.  
 
 

OVERNATNING 
FrederiksborgCentret 
I er velkomne til at medbringe madras og sovepose og bo I FrederiksborgCentret. 
 

Priser:  
Ophold inklusiv morgenmadsbuffet: 150 DKK pr person pr nat 
Book din overnatning i FrederiksborgCentret inden den 3. maj 2017 på DanishInternational.dk  
 

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


 

Hotel Hillerød 
Hotel Hillerød ligger 100 meter fra FrederiksborgCentret og du kan 
gå til Hillerød bymidte på ca. 10 minutter.  
 
2016-Priser (morgenmad inkluderet): 
Eneværelse: 745 DKK pr nat  
Dobbeltværelse: 960 DKK pr nat 
Familieværelse for 3 personer: 1.160 DKK pr nat 
 
Booking: Send mail til hotel@hotelhillerod.dk eller ring til 48 24 08 00. 
Bookingkode: “DanishInternational” 
 
Hillerød Camping: 
Hillerød Camping er placeret i midten af Hillerød ca. 10 minutters gang fra FrederiksborgCentret 
og tæt på restauranter i bymidten. 
 
Pladsen byder på hytter fra 2 til 6 personer til meget rimelige priser. 
 
Se mere på http://www.hillerod-camping.dk/ 
 
 

SPØRGSMÅL 

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

OM HILLERØD 
Hillerød ligger i hjertet af Nordsjælland, omgivet af frodige Gribskov og med det historiske 
Frederiksborg Slot som et fornemt midtpunkt. Byen har et aktivt kulturliv med masser af 
muligheder inden for musik, kunst, teater og film - og den har charmerende gågader og 
indkøbscentre, som tilbyder masser af shopping, caféer og restauranter. FrederiksborgCentret 
ligger 10 minutters gang fra Hillerød Station og Hillerød Centrum. 
 
Hillerød ligger 35 minutters kørsel i bil og tog fra Københavns centrum og Tivoli, og 25 min fra 
Helsingør. 
 

VELKOMMEN I HILLERØD - DENMARK 

 
HGI Hillerød Bordtennis er medlem af Dansk Bordtennis Union 

 
http://dbtu.dk 

http://hotelhillerod.dk/
mailto:hotel@hotelhillerod.dk
http://www.hillerod-camping.dk/
mailto:info@DanishInternational.dk
http://dbtu.dk/


 
  



 
 

 

 

REFERENCER FRA DANISH INTERNATIONAL 2016: 
 
"Danish International er den eneste turnering af sin art i Danmark og masser af ros til HGI 
Hillerød Bordtennis Klub, for at etablere denne turnering i år! 
 
Turneringsformen med holdkampe og singlerækker gav alle deltagere, uanset niveau, masser af 
kampe i løbet af turneringens tre dage. 
 
For mig var det også en oplagt mulighed for at teste formen på de spillere, der er tilknyttet 
landsholdet og i betragtning til sommerens turneringer. Det gav mig mulighed for at vurdere 
spillerne i aktion både i single samt dobbelt, hvilket var en klar fordel. 
 
Jeg vender tilbage til Danish International i 2017! " 
 
Christoffer "Stuff" Petersen, Elitecoordinator, Dansk Bordtennis Association 
 
 
 
"Vi var meget tilfredse og tilstræber at flere svenske spillere deltager i næste års udgave af 
Danish International. Jeg tror, at denne turnering vil udvikle sig til international standard idet 
både organisation og faciliteter er perfekte. 
Jeg vil sørge for at sprede budskabet om Danish International til mine internationale kontakter 
samt svenske klubber :-) " 
 
Peter Sartz, Eslövs AI BTK 
 
 
 
 
"En kæmpe tak til alle vores fantastiske værter fra Danish International sidste weekend - Lone, 
Torsten og resten af holdet bag turneringen gjorde et fantastisk stykke arbejde med store 
opgave det er,  at planlægge og afvikle et internationalt stævne - vi kommer tilbage næste år, 
men med endnu flere engelske Vikings! " 
 
Geoffrey Ware, England SW 
 


