Midnight Sun Cup 2018
Bodø Tennisklubb fyller 100 år

Bodø Tennisklubb ønsker tennisvenner fra hele landet velkommen til
den tradisjonsrike Midnight Sun Cup 20-24 Juni 2018.
I 2018 feirer BTK 100 år, dette vil vi markere med en turnering
som også vil inkludere muligheter for å melde seg på flere forskjellige
turer i tillegg til selve tennisturneringen. For at vi skal kunne klare
å gjennomføre dette på en god måte er vi avhengige av at dere melder
fra i god tid om hva dere ønsker å delta på i tillegg til selve turneringen.
For mer informasjon om turene, klikk på linkene under.
Fisketur på fjorden

Rafting i Saltstraumen

Tur til Kjerringøy

Turen til Kjerringøy vil vi organisere selv med egen bil fra Bodø,
slik at den blir noe forskjellig fra beskrivelsen i linken, og rimelig pris!
Aktuelle dager for turer er onsdag-fredag, de som ønsker å være med
må være tilgjengelig fra onsdag (max 2 turer), eller torsdag (max 1 tur).
Forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte!

STED:
TID:

Bodø Tennisanlegg - Tennisveien 42
20-24. juni
Lokale oppgjør og de tilreisende som har anledning vil starte fra 20. juni.
Tilreisende må påregne seg kamper fra fredag 22.6 kl. 10.00,

KLASSER:

Det er anledning å melde seg på i 2 klasser.
Herre/Dame Single: 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Herre/Dame Double: 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Mixed: 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
I double og mixed spilles det med no-ad.

GJENNOMFØRING:
Det spilles best av tre sett med tiebreak på 6-6 games.
Ved mange påmeldte tas det forbehold om tidsbesparende tiltak.
I de klasser det er få påmeldte, vil klasser bli slått sammen ihht. NTVs
regler
BALLER/DEKKE:

Sosialt:

Babolat/grus

På lørdag blir det jubileumsbankett som i år avholdes på Scandic Bodø
Meld dere på via Tournament Software. Pris kr 550,- som dekker
festmeny og velkomstdrink. Drikke fås kjøpt.
Det vil også bli kafe ved tennisanlegget. Her blir det anledning til å kjøpe
både mat og drikke.

SPILLEAVGIFT:
PÅMELDING:

Single-klasser kr. 300,- Double-klasser kr. 200,- pr. spiller
Betaling ved påmelding - skriv navn Kontonr. 1503.44.77563
Innen 27. mai på følgende link: PÅMELDING MSC 2018

Vi oppforder alle om å melde seg på tidlig, for å lette planleggingen med turer etc.

TREKNING: 4. Juni fra kl. 18.00 i Bodø Tennishall. Trekning og spilletider på
Tournament Software.
Kontaktperson: Tor Allan Antonsen ator@online.no eller tel. 0047 916 14 777

OVERNATTING: Klubben har forhandlet frem gunstige priser med Skagen Hotel,
Marie Brattbakk
Tel. 755 19 102 Email: marie@skagen-hotel.no
Enkeltrom kr. 650.- pr. døgn
Dobbeltrom kr. 850,- pr. døgn
Ved bestilling, oppgi deltakelse i Midnight Sun Cup

Velkommen til Bodø og Midnight Sun Cup 2018!!

