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                                                                                        25. april 2019 

 

Til samtlige klubber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarksturneringen for Damer 2019–2020 

 

 

Hermed inviteres alle klubber til at deltage i næste sæsons 1. divisionsrække for damer. 

Såfremt der er flere klubber, som er interesseret, end der er pladser, vil der blive spillet 

kvalifikation om de ledige pladser samt om reserverækkefølge. 

 

Silkeborg, der vandt 1. division, har valgt at trække holdet, hvorfor der et en ledig plads i 

elitedivisionen. Roskilde vandt kvalkampen over Københavns BTK og bliver dermed i 

Elitedivisionen. Københavns BTK er tilbudt den ledige plads i Elitedivisionen. Der er plads til 

otte hold i kvindernes Elitedivision og 1. division. 

 

Herunder kan ses diverse oplysninger – vedlagte skema bedes udfyldt med oplysninger om 

hold, spillere, m.v. 

 

Slutstillingen i damerækkernes grundspil i indeværende sæson giver følgende hold i rækkerne 

til næste år. Alle hold bedes venligst bekræfte deres fortsatte deltagelse i rækkerne i den 

kommende sæson, senest mandag den 20. maj 2019, så vi ved om der er evt. er flere 

ledige pladser. 

Elitedivision 1. division 

Hillerød GI AF Sorø BTK (N) 

Viby Roskilde 2 

Greve Ballerup 2 

OB Københavns BTK 

Hvidovre Bordtennis Sisu/MBK 

Ballerup Helsingør 

Roskilde Ledig plads 

Ledig plads  Ledig plads 
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Hvis der er for mange tilmeldte hold til kvindernes 1. division i 2019-2020 vil en eventuel 

kvalifikation til rækken foregå i weekenden den 25.- 26. maj 2019. 

 

Betingelser for deltagelse i Elitedivision og 1. division: Der henvises til DBTU’s direktiv 

om krav til uddannede trænere i DT-klubber 2018-2021, som kan findes på DTBU’s 

hjemmeside under Klubservice og Regler. 

 

Holdstørrelse: Hvert hold består af tre spillere. 

 

Spillesystem: Se gældende turneringsreglement på DBTU’s hjemmeside. 

 

I samlingerne spilles der som udgangspunkt tre holdkampe pr. samling (to kampe lørdag + en 

søndag). Holdkampene afvikles på 1-2 borde. Planlagte spilledatoer fremgår af DBTU’s 

hjemmeside under Kalender. 

 

Alle hold mødes to gange – og i Elitedivisionen afsluttes der med et slutspil jvf. 

turneringsreglementet. 

 

Dommere: Der vil være overdommer ved kampe i Elitedivisionen, der afvikles i samlinger.  

Afregning sker gennem DBTU’s Sekretariat, hvorefter udgifterne til dommere fordeles ligeligt 

på alle klubberne i Elitedivisionen.  

 

Spillere: Brug af spillere i forbindelse med evt. kvalifikation jvf. turneringsreglementet. Der 

kan til hver holdkamp kun benyttes to spillere på B-licens. Dog kan overbygningsklubber ikke 

gøre brug af B-licenser. 

 

Startgebyr: kr. 3.000,- for såvel Elitedivision som 1. division. Der foretages ikke modregning 

for transport og overnatning, dog kan i særlige situationer søges om rejsetilskud fra DT-

rejsepuljen (https://dbtu.dk/skemaer-vejledninger).  

 

Tilmelding: Tilmeldingsfristen er mandag den 20. maj. Tilmeldingen skal mailes til DBTU’s 

Sekretariat, Idrættens Hus, 2605 Brøndby, e-mail: carsten.egeholt@dbtu.dk – spørgsmål 

bedes ligeledes rettet til Sekretariatet, tlf. 43 26 21 11 / e-mail: carsten.egeholt@dbtu.dk. 

 

Forbehold: I sæsonen 2018-2019 blev rækkerne afviklet med 20 hold. Fastholdes denne 

fremgang i sæsonen 2019-2020, vil en 2. division blive oprettet. Et antal af de tilmeldte hold 

til 1. division, vil blive indbudt til en eller flere kvalifikationskampe efter en seedning baseret 

på holdets samlede ratingtal. Vinderne vil spille i 1. division og de øvrige hold i 2. division. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Bord Tennis Union 

 

 

f/turneringsudvalget 

Carsten Egeholt 

 

Bilag: Tilmeldingsblanket 
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Hermed tilmelder __________________________ følgende hold: 

                                                 (klubnavn) 

 

 

  Følgende hold til ________________________________  

                                    (Elitedivision, 1. division) 

 

                                                
 Spillernavn Licenstype 

(A/B) 

Kræves 

dispensation 

(J/N) 

Dispensation 

opnået 

(J/N) 

Spiller 1 

 

 

    

Spiller 2 

 

 

    

Spiller 3 

 

 

    

Spiller 4 

 

 

    

Spiller 5 

 

 

    

Spiller 6 

 

 

    

 

 

Da deltagelse i dame-DT tillader anvendelse af B-licenser, og da Turneringsudvalget ofte oplever, 

at B-licenser ikke er tegnet i tide eller dispensationer/ansøgninger ikke er på plads inden 

turneringsstart, anmoder vi venligst om at klubberne nøje angiver de anmeldte spillers 

licensstatus og nødvendigheden af en eventuel dispensation. 

 

 

 

______________________, d. ______________ 2019 ___________________________ 

                                                                  

                   (underskrift) 

 

Tilmelding sendes eller mailes til DBTU – senest mandag den 20. maj 2019 til: 

DBTU, Idrættens Hus, 2605 Brøndby, mail: carsten.egeholt@dbtu.dk 
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Hermed tilmelder __________________________ følgende hold: 

                                                 (klubnavn) 

 

 

  Følgende hold til ________________________________  

                                    (Elitedivision, 1. division) 

 

                                                
 Spillernavn Licenstype 

(A/B) 

Kræves 

dispensation 

(J/N) 

Dispensation 

opnået 

(J/N) 

Spiller 1 

 

 

    

Spiller 2 

 

 

    

Spiller 3 

 

 

    

Spiller 4 

 

 

    

Spiller 5 

 

 

    

Spiller 6 

 

 

    

 

 

Da deltagelse i dame-DT tillader anvendelse af B-licenser, og da Turneringsudvalget ofte oplever, 

at B-licenser ikke er tegnet i tide eller dispensationer/ansøgninger ikke er på plads inden 

turneringsstart, anmoder vi venligst om at klubberne nøje angiver de anmeldte spillers 

licensstatus og nødvendigheden af en eventuel dispensation. 

 

 

 

 

______________________, d. ______________ 2019 ___________________________ 

                                                                  

                   (underskrift) 

 

Tilmelding sendes eller mailes til DBTU – senest mandag den 20. maj 2019 til: 

DBTU, Idrættens Hus, 2605 Brøndby, mail: carsten.egeholt@dbtu.dk 
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