
 
 

Factsheet til Furesø Open 2021 – powered by Sydbank 
 

Lørdag 3. juli – lørdag 10. juli 2021 
 
Turneringsansvarlig: Helle Stenvang – e-mail: info@furesoopen.dk – alle henvendelser om turneringen skal sendes hertil. 
 
Referees: Helle Stenvang, Mikkel Nørby og Kristian Grøn Nielsen 
 
Rækker: 
U10 Rød, Orange og Grøn samt tilbud om ekstra turnering 
U12, U14, U16 og U18 Kategori GP, 2 og 3 
Senior Kategori GP, 2 og 3 
Veteran +40, +50, +60 og +70 
Motionist Ikke-Pointgivende rækker 
 
Kampformater: 
Der spilles bedst af 3 sæt, et eventuelt 3. sæt spilles som matchtiebreak til 10 point, både for juniorer, seniorer og 
veteraner, også i doublerne. U14, U16, U18 og Senior Kategori GP spilles bedst af 3 sæt. 
 
For U12 kategori 3 efter DTF Next Gen regler, bedst af 3 sæt til 4 partier, tiebreak ved stillingen 3-3, evt. tredje sæt 
afvikles som matchtiebreak til 10 point. 
 
For U10 Grøn og U10 Orange spilles der 1 DTF Next Gen sæt til 4 partier, ved stillingen 3-3 spilles tiebreak til 7 point. Her 
spilles der kun i puljerne. 
 
For U10 Rød bold spilles der kampe á 10 minutters varighed med fortløbende pointscore 1, 2, 3, 4 osv. 
 
Der spilles med No-Ad i alle doublerækker hos juniorer og seniorer. Veteran doublerækker spilles uden No-Ad. I alle 
juniorrækker spilles med no-let regel. 
 
Bolde: 
U10 Rød spiller med rød bold, U10 Orange spiller med orange soft bold på 18 meter bane. U10 Grøn og U12 kategori 3 
spiller med grøn soft bold. Alle øvrige rækker spiller med almindelig gul bold. Her anvendes Head Tour XT bolden 
 
Pengepræmier i Senior GP-rækkerne: 
Singlerækker: Vinder 12.000 kr. – Finalist 6.000 kr. – Semifinalister 3.000 kr. 
Doublerækker: Vinderpar 4.000 kr. – Finalistpar – 2.000 kr.  
 
Forskellige aktiviteter i løbet af ugen: 
Pro-Am event onsdag aften, Ferraribesøg og konkurrence, opstrengningskursus/foredrag v/ Mark Hvistendahl, grillaften, 
klubfest med jazzband og meget mere. 
 
Øvrigt: 
Programsatte kampe SKAL afvikles på programsat dag, tid og anlæg. Kun turneringsledelsen kan i særlige tilfælde flytte 
kampe i programmet.  
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