
LM for BAT60+ 

 

DGI’s LM i Bordtennis er en tilbagevendende begivenhed, der samler bordtennisspillere fra 
hele landet til en hyggelig og sportsligt udfordrende weekend med masser af bordtenniskampe 
og socialt samvær i Vejen Idrætscenter. LM afvikles i år i weekenden 29.-31. marts. 
Sidste år deltog en lille håndfuld BAT60+-spillere i mesterskaberne. Og i år håber Gert 
Jørgensen fra fællesledelsen i BAT60+, at flere spillere vil være med. Det er nemlig meget 
sjovt og ganske hyggeligt, selv om det også her handler om at være bedst på dagen. 
Sidste år deltog bl.a. Nina Andersen fra BAT60+ i Brønshøj.  
Og hun var meget begejstret for at være med til Landsmesterskaberne i Vejen.

 
– DGI forstår at lave store stævner. Vi har jo alle set indslag fra deres store Landsstævne. 
Landsmesterskaberne i Vejen var knapt så stort, men der var spillere fra hele landet. Vi 
spillede næsten hele tiden – en blanding af 60+ere og andre voksne – og vi spillede i flere 
haller, fortæller Nina, som også glæder sig over, at svømmehallen i Vejen er gratis at bruge, 
for dem der deltager i LM. 
– Jeg sov sammen med to piger fra Odense Bordtennisklub, og vi havde egen bar på værelset 
med medbragt vin, dansk vand, chips og nødder. Det hele styres fra en ”førerbunker” med 
imødekommende mennesker og store skærme som er placeret rundt omkring, så man hele 



tiden kan holde øje med, i hvilken hal man skal spille og med/mod hvem. 
Nina Andersen minder også om festen lørdag aften, som man absolut ikke skal snyde sig selv 
for at være med i. 
– Det eneste jeg savnede var Brønshøjs måde at feste på. Folk var samlet i små grupper og 
snakkede. Her var ingen sang og dans, selv om der var musik fra en højttaler, fortæller Nina. 
 
Stævneopbygning – Tidsplan for weekenden 
Senior/veteran/BAT60+ og afvikles efter oversigten herunder: 

Tidspunkt 
Senior, veteran 

og BAT60+ 

Fredag aften (start 

kl. 18.30) 

Double + 

Mixdouble 

Lørdag formiddag Holdturnering 

Lørdag 

eftermiddag 
Single 

Lørdag aften Festmiddag 

Søndag 

formiddag/middag 

Åbne rækker i 

single 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Spilsystemer 
Deltagerprisen for LM inkluderer tilmelding i alle rækker. Ved tilmelding angives ønsker om 
makker og anden relevant information. Spillere uden makkere vil af stævneledelsen blive sat 
sammen på tværs af klubber. 

Spillesystemer 
Senior, veteran og 

BAT60+ 

Holdturnering 

3-mandshold for herrer-

senior 

2-mandshold for dame, veteran og 

BAT60+ 

Minimum 2 holdkampe pr. hold 

Single  

Double + 

Mixdouble 

Afvikles i puljer med 

minimum 3-4 par i hver 

pulje – derefter cup. 

Åben række 

5 rækker, hvor spillerne 

inddeles efter rating. 

Tilmelding sker under 

stævnet. 

Rækkeinddeling 
I single skal alle spillere stille op i den aldersklasse og række, som man tilhører jf. 
bordtennisportalen. I double og hold er der fri tilmelding ved overholdelse af ratinggrænserne. 
BAT60+ kan deltage uden rating og kommer til at spille i separate rækker (angiv BAT60+ ved 
tilmelding). Stævneudvalget forbeholder sig ret til at slå rækker sammen ved for få 
tilmeldinger. 



 

Priser og Indkvartering 

Alle deltagerpriser inkluderer mad (se detaljer under Bespisning) og stævnedeltagelse i alle 
rækker. Priserne for de forskellige valgmuligheder kan ses i prislistetabellerne herunder. 
Deltagelse i LM for senior, veteran og BAT60+ kan ske med eller uden overnatning på 
sportshotellet, der udbyder værelser (inkl. sengelinned) med plads til 1, 2, 3 eller 4-personer. 
Priserne for de forskellige muligheder (inkl. mad og stævne) kan ses i prislisten. Sportshotellet 
ligger i gåafstand fra idrætscentret. 

Type Overnatningstype Antal personer Pris pr. person 

Sportshotel 1 Enkeltværelse 1 Kr. 1.850,- 

Sportshotel 2 Dobbeltværelse 2 Kr. 1.350,- 

Sportshotel 3 Dobbeltværelse med opredning 3 Kr. 1.200,- 

Sportshotel 4 4 personers værelse 4 Kr. 1.100 ,- 

U. overnatning Ingen overnatning – Kr. 700,- 

Bespisning 

Senior/veteran: morgenmad, frokost og festmiddag om lørdagen + morgenmad og frokost 
søndag. (frokosten indtages i sportscentret mens øvrige måltider spises på sportshotellet) 
Fredag aften er ikke inkluderet i deltagerprisen, men SKAL bestilles separat hos Vejen 
Idrætscenter. 
Lørdag aften er der festmiddag med socialt samvær og musik i et af sportshotellets lokaler 
(inkluderet i deltagerprisen). Der kan købes øl, vand og vin i baren hele aftenen. Fællesskabet 
med klubkammerater og andre spillere er i højsædet, og der er tradition for en rigtig hyggelig 
aften! Under middagen vil der blive udleveret præmier til weekendens landsmestre. 
Tilkøb en flot LM T-shirt med tryk, der laves i samarbejde med BTEX. 
T-shirten skal bestilles via tilmeldingsblanketten og koster kun 99,- 
T-shirt størrelser: 6-7år, 8-11 samt str. S-XXXL. 

Tilmelding 

Tilmelding skal ske klubvis og senest torsdag den 7. mars 2018. BAT60+ kan henvende sig til 
Gert Jørgensen (tlf. 2735 5455 mail: mayo@os.dk), som er behjælpelig med tilmelding.  


