
 

 

                    
      

Lund Open 2023 
IFK Lund Bordtennis har nöjet att bjuda in till Lund Open,  

som spelas för första gången lördag 25 mars i Bollhusets 

A-hall och, vid behov, i IFK-hallen (Fasanvägen 2, Lund). 

Sanktion: Tävlingen är sanktionerad som D-tävling. 

Tävlingsform: Alla anmälda deltagare delas in i pooler med sex 

spelare i varje. De sex högst rankade spelarna (enligt 

datarankingen i mars) hamnar i Pool 1, nummer 7 till 12 i Pool 2, 

etc. Varje pool utgör sin egen klass, och när klassen/poolen är 

färdigspelad blir det prisutdelning, där de tre bästa i varje pool 

hamnar på prispallen. Ni som har varit med i exempelvis Rekord 

Open känner igen konceptet så långt, men en viktig nyhet här 

är att alla spelare får vara med. Vi har ingen övre 

rankinggräns. Detta är en tävling för alla (elit och nybörjare och 

alla däremellan, unga och gamla och alla däremellan, tjejer och 

killar och icke-binära i alla åldrar. Vi välkomnar såklart även 

spelare med funktionsnedsättning).  

Alla matcher spelas i bäst av fem set. Såväl coachning som 

timeout är tillåtet i Lund Open.  

Vi sätter igång nya pooler vid 9:00, 12:00 och 15:00. De lägst 

rankade spelarna börjar klockan 9:00 och de högst rankade 

spelarna börjar klockan 15:00. Mer specifika än så kan vi tyvärr 

inte vara förrän vi vet vilka (och hur många) som har anmält sig. 

 

 

Anmälan ska vara IFK Lund tillhanda senast fredag 17 mars. 

Anmälan skickas till tavling@ifklund.net  

Anmälan ska innehålla spelarnas personnummer. Anmälan ska 

innehålla den postadress eller mailadress fakturan ska skickas till. Vid 

för många anmälningar returneras de senast inkomna anmälningarna. 

Efteranmälan tillåts i mån av plats. Endast skriftlig anmälan mottages.  

OBS! Personlig anmälan i spellokalen senast 45 minuter innan poolen 

ska börja.  

Anmälningsavgift: 150 kronor per deltagare. Anmälningsavgiften 

faktureras i efterhand.  
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Deltagarlistor och starttider: Publiceras på hemsidan 

(www.ifklund.net) senast måndag 20 mars.  

 

Servering: Servering finns i anslutning till spellokalen. 

Boll: Stiga Perform 

Tävlingsdräkt: Obligatorisk 

Licens: D-licens eller A-licens krävs.  

Domare: De spelare som för tillfället inte spelar dömer i enlighet med 

vad som specificeras på poolprotokollet. Detta gäller i alla pooler.  

Priser: Medaljer till samtliga pristagare.  

Information: Ytterligare information om tävlingen lämnas av 

tävlingsledare Christer Lindblom (tavling@ifklund.net). 

 

IFK LUND HÄLSAR ER 

VARMT VÄLKOMNA TILL 

LUND OPEN 2023! 
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