
Kære squash-spillere 
  
I har alle tilmeldt jer årets første seniorturnering, Squashlife.dk Open 2014 i Birkerød, der afholdes fra 
fredag den 3/1 til lørdag den 4/1. Vi er rigtig glade for at hele 74 spillere har tilmeldt sig turneringen, 
hvilket betyder at der spilles i 9 rækker. Damerækken bliver pulje med 3 kampe til hver og alle herre-
rækkerne spilles som monrad 8. 

 
Der er følgende rækker:  

 Dame A 
 Herre M, A, B, C, D, E, F og G  

Det foreløbige turneringsprogram kan ses på følgende link: 

 
Squashlife.dk open 2014 - turneringsprogram  
 
Der er 6 herrer på venteliste. 
  
Mødetid 

Der trækkes lod efter nedenstående plan. Husk at komme til tiden, så kampene kan afvikles til tiden. I 
vedhæftede fil kan du se hvilken række du skal spille I. Husk - hvis du er seedet 1 eller 2 i en række, skal 
du møde op til lodtrækningen i rækken over dig, og det kan du se ved, du står placeret som nr. 1 eller 2 i 
din række i filen med rækkerne. 
  
                        Mødetid/Lodtrækning    Første kamp 

Dame A  16.45 17.00 
Herre A  17.25 17.40  

Herre M  18.05 18.20 
Herre B                    18.45 19.00  
Herre C  19.20 19.35                     
Herre D                  19.55 20.10  
Herre E                    20.30 20.45 

Herre F                    21.05 21.20 
Herre G                   21.40 21.55 
  
 
Betaling                                  
Seneste frist for indbetaling af deltagergebyret på 250 kr. er torsdag den 2/1 (så vi kan se jeres indbeta-
ling på klubbens konto den 3/1). Beløbet indbetales på konto 8117-2449271, hvis du ikke har betalt 

online ved tilmelding. 
  

Hvis der først betales ved ankomst fredag den 3/1, koster det 50 kr. ekstra, dvs. 300 kr.  
 
Hvis der ikke er betalt inden kampstart, kan du ikke deltage. 
  

Forplejning 
Lørdag serveres en frokostbuffet excl. drikkevarer (dækket af turnerings-gebyret) i klubbens Café. Café-
en har åbent under hele turneringen, og der kan købes mad og drikke. 
  
Evt. spørgsmål til ovennævnte og program bedes stillet til mail bsqk2010@gmail.com.   
  
Vi glæder os i Birkerød Squashklub til at se jer til en masse spændende og hyggelige squashkampe. 

 
  
 

Hilsen 
 
Lars Guldbrandt 
Turneringsleder 

http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=5B19E22B-1677-42D9-AA30-5457EE3A7AD2
mailto:bsqk2010@gmail.com

