
 

 

      
 

 
 
 

Oppegård IL Bordtennisgruppa ønsker velkommen til 
Oppegård Open 

i Østre Greverud Idrettshall 
23.-24. april 2022. 

 
 
Vi har i år fått mulighet til å arrangere Oppegård Open i vår flotte Østre Greverud Idrettshall, her ligger alt til rette for en 
flott bordtennis helg. Hallen har plass til 20 bordtennisbord, tribuneplass til ca. 200, stor gratis parkeringsplass og selvfølgelig 
kiosk. 
 
  
Lørdag 23.04.2022 - Pass 1 
Kampstart er 09.00. Avhengig av antall påmeldte kan imidlertid noen klasser starte 10.00 eller 11.00 
Klasse Startkontingent info 
Herrer D (under 1700)    kr 150,-  
Herrer F (under 1200)    kr 150,- 
Damer B (under 1500)    kr 150,- Slås sammen med herreklassen ved færre enn 4 påmeldte 
J/G 13 A (1000 og over)   kr 100,- OBS! Annen inndeling enn RC 
J/G 13 B (under 1000)   kr 100,- OBS! Annen inndeling enn RC

 
 
Lørdag 23.04.2022 - Pass 2 
Avhengig av antall påmeldte vil klassestart være kl. 13.00, 14.00 eller 15.00 
Klasse Startkontingent info 
Herrer åpen klasse kr 150,- 
Damer åpen  kr 150,- Slås sammen med herreklassen ved færre enn 4 påmeldte 
Herrer E (under 1400) kr 150,- 
Damer C (under 1200)  

kr 150,- 
Slås sammen med herreklassene ved færre enn 4 påmeldte

J/G15 A (1100 og over) kr 100,- OBS! Annen inndeling enn RC
J/G15 B (under 1100) kr 100,- OBS! Annen inndeling enn RC 

Sted:   Kongeveien 291, 1415 Oppegård. Tog til Greverud stasjon, 5-10 minutter å gå fra stasjonen. 

Tid:  Starter kl. 09.00 (hallen åpner kl. 08.00).  Oppmøteregistrering  
senest 45 min. før start. Etter dette blir man strøket. Om du blir forsinket, send SMS til Tor Bjarne 
Løvmyr, tlf.nr. 92492256 slik at vi vet at du kommer.  

Spilleform:   Puljespill - best av fem sett. 2 beste videre til sluttspill -Spillerne dømmer selv i pulje og sluttspill 
(B-sluttspill kan bli avholdt dersom tiden og antall påmeldte tilsier dette.) 

 

Invitasjon til 
Oppegård Open 

23. og 24. April 2022 



 

 

 
 

-  
Søndag 24.04.2022 Rankingturnering 
Avhengig av antall påmeldte vil start være mellom kl. 09.00 -11.00  
Alle klasser denne dagen blir spilt som rankingturnering, i form av snake-systemet der det spilles puljespill i to omganger, og 
der alle går videre fra første runde (altså ingen utslagning). Ved full påmelding i en klasse vil alle spillere få 8 kamper. Ved 
færre påmeldte vil vi tilstrebe 6-8 kamper per spiller).  
Det spilles best av 5 sett i alle klasser med unntak av klassen med aldersbegrensning 12 år, som spilles best av 3 sett av 
tidshensyn. 
Spillerne dømmer selv. 
Klasse Startkontingent info 
Åpen klasse  kr 250,- Maks 25 deltakere 
E-klasse (under 1400 poeng) kr 250,- Maks 25 deltakere 
Nybegynnere og spillere under 
1000 rankingpoeng 

kr 200,- Maks 25 deltakere

G/J 12 årsklassen og yngre kr 150,- Maks 25 deltakere - best av 3 sett. Ved få deltakere kan det bli 
spilt best av 5 sett. 

Sted: Kongeveien 291, 1415 Oppegård. Tog til Greverud stasjon, 5-10 minutter å gå fra stasjonen. 

Tid:  Starter kl. 09.00 (hallen åpner kl. 08.00). 

Oppmøteregistrering senest 45 min. før start. Etter dette blir man strøket. Om du blir forsinket, 

send SMS til Tor Bjarne Løvmyr, tlf.nr. 92492256 slik at vi vet at du kommer.  

 
Generelt:  
Påmeldingsfrist: Påmelding senest Mandag 11.April på vedlagt påmeldingsskjema til pamelding-bt@oppegardil.no.  

Påmelding Søndag rankingklasser gjelder «førstemann til Mølla»-prinsippet. Påmeldte legges ut 
fortløpende med eventuelle ventelister her: 
https://oppegardil.no/portal/arego/club/383/news/9448801  
Endelig tidsskjema blir lagt ut etter påmeldingsfristen. 

 
Startkontingent: Dette er inkludert «stevne-tier´n».  

Betales før stevnet samlet pr. klubb til Oppegård IL, kontonr. 1100.41.07642. 
Medlemmer i Oppegård IL får 50%rabatt. 

Rankingpoeng/lisens:  Vi bruker TTcoordinator, og kamper i klasser for lisenspliktige spillere blir registrert og teller på 
Norgesrankingen. Alle spillere født 2009 eller tidligere må ha løst lisens.  

Servering: Kiosk med pølser, frukt og drikke m.m.  
Premiering:  Pokaler/plaketter/medaljer for 12-/13-/15-årsklassen/nybegynner 

Pengepremier for Åpen/voksenklasser 
Begrensning:  Lørdag: Du kan melde deg på i 2 klasser, men kun 1 klasse pr. pass. 

Søndagen kan du bare melde deg på i 1 klasse. 
 
 
 

 
 
Med vennlig hilsen 
Oppegård IL bordtennis 
 
For ytterligere informasjon, ta kontakt med Tor Bjarne Løvmyr bordtennis@oppegardil.no eller tlf.nr. 92 49 22 56.   


