
 

PM Gripenträffen 2012 

Välkomna ! 
 

BMK Gripen hälsar alla spelare, ledare, föräldrar och publik varmt välkomna till spel i 

Q-poolen.  I år spelas den 44:e Gripenträffen. 

 

25 klubbar har anmält sammanlagt 168 deltagare, innebärande att 346 matcher skall 

spelas innan tävlingen är slut. Första dagen kommer ungdomsklasserna U11-U17, C 

och vid behov även B att spelas på samtliga 10 banor, således inkluderat 2 singelbanor. 

På söndagen använder vi 8 banor och förbehåller oss rätten t.o.m. kvartsfinaler att även 

använda de två singelbanorna vid ev. tidsförseningar.  

 

Lördagen kommer till största delen bestå av poolspel i singel samt några få 

slutspelsmatcher. Dessutom kommer några cupmatcher i dubbel att spelas.  

Klasser som slutspelas under lördagen är HSU11, DSU11, DDU11, DSU15, 

HSU17 samt DSC 

 

Följande Klasser utgår p.g.a. för få deltagare: U9-klasserna, HDU11, DDU13, 

DDU15 samt DDC 

 

Vi har som vanligt bollarna inkluderade i startavgiften, men bollarna är dyra så vi ber 

Er att inte byta boll i onödan.  

 

Tidigare år har vi legat före i tidsschemat så Kom i tid! : minst 30 minuter före 

utsatt tid . De som skall spela sin första match efter kl. 12.00 skall vara på plats 

minst 45 minuter innan! 

 

Tider:  Tävlingarna börjar lördagen den 17:e mars kl. 09.00 

 

Plats: Q-poolen, sim- och idrottsanläggning, Östra Hagagatan 2, Hässleholm 

 

Bollar: T 101/T404 Trump 

 

Förtäring: Vi kommer att ha en egen liten kiosk i hallen. 

 

Tävlingsledning: Roger Svensson Tel: 0451-143 44, 0708-20 22 87 

  Tomas Jaensson Tel: 0451-813 89, 0703-44 03 62 

 

Uppvärmning: Uppvärmning sker utanför banan och skall ske före utsatt starttid. 

 

Återbud:  Ev. återbud skall snarast vid kännedom innan tävlingen meddelas 

  till tävlingsledningen och till sekretariatet omedelbart vid ankomst. 

 

Siffervändare: Vinnande spelare sitter siffervändare under poolspelet. I 

  slutspelet/ cup-matcherna sitter förlorande spelare 

  siffervändare. 

 

BMK Gripen vill härmed passa på att tacka sponsorer och alla annonsörer i 

detta programblad. Vi rekommenderar alla ett besök hos dessa. 


