
Om Club 40: 

Club 40 er en hyggeturnering for omegnsklubberne. En turnering for tennisspillere, der 
sætter pris på det sociale samvær med motionister fra andre klubber, ” piftet op” med et 
diskret link til konkurrence-genet og afviklet inden for en tidsmæssig overskuelig periode.  

Der spilles kun doubler i denne turnering, og der spilles kampe á ca. 40 minutter. 

Deltagerne skal helst være motionister, der er fyldt 40 år, eller udviser aldersvarende fysik 
og adfærd.  Hvert hold består af 4 damer og 4 herrer. ( Andet kan dog aftales ! ) 

Der spilles søndage fra kl. 9-12, og vi mødes normalt en 1/2 time før kampene starter til 
morgenkaffe, brød samt en morgenbitter. Dette arrangeres af værtsklubben, der også 
sørger for en øl / vand som afslutning på dagen.  

Turneringsplanen skal forstås således, at den klub, der er skrevet først på listen, er vært 
for arrangementet. Gæsteklubben sender navneliste ca. en uge før, så værtsklubben kan 
udarbejde endelig spilleplan. 

Vi glæder os til at fortsætte den stolte tradition, hvor det sociale aspekt er i højsædet.  

På gensyn. Aage Bliddal, aagebliddal@gmail.com 2296 0918 - Allerød Tennisklub 

klub holdleder Tlf. nr. 

Allerød Ester Hørmann 4814 2050  /  5189 5877 

Birkerød Helle Boserup 2334 6475 

Blovstrød Gunnar Olsen 4581 8988 

Fredensborg Klaus Baltsersen   3095 4586 

Hillerød Inga Engler 5250 4029 
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Gadevang og Nødebo er ikke med i år, for det kniber med at samle spillere nok til 

turneringen. Til gengæld stiller Fredensborg op igen. Velkommen på gruset.  

Sidste sæson var der lidt problemer med nogle datoer, især for afslutning, så hvis I sender 

mig de datoer, jeg ikke skal bruge i planlægningen, så bliver den endelig plan måske 

bedre ? Og skulle det knibe med fuldt hold på dagen, så kontakt hinanden for en løsning.  

FORSLAG TIL SPILLEPLAN FOR CLUB-40 I 2018 

 Allerød Birkerød Blovstrød Hillerød Fr.borg 

Allerød   hj.  mod ------ 6/5 17/6 ude ude 

Birkerød  hj. mod  u -------- u 30/6 5/8 

Blovstrød hj. mod u 27/5 -------- 5/8 u 

Hillerød  hj.  mod 26/8 u u -------- 9/9 

Fr.borg  hj.  mod 27/5 u 26/8 u -------- 
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