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Ängby SK hälsar er välkomna till Ängbys vårpool. 

Tävlingen är sanktionerad som Nationell C-tävling av SBTF 

 

Pass 1 lördag 22 april  (preliminär starttid från 10:00 och framåt)  kostnad 
Ungdom f. 2006-2012 * Spelarna delas in i grupper á 8-16 spelare efter rankingpoäng 200:- 
 Varje grupp delas sedan in i 4-pooler där 1-2 går till A-slutspel och 3-4 går till B-slutspel 
Ungdom 08   födda 2014 o yngre  200:- 
Ungdom 09   födda 2013 o yngre  200:- 
Flickor 11   födda 2011 och yngre  200:- 
 

Pass 2 lördag 22 april   (Preliminär Starttid från 14:30 och framåt)  kostnad 
Herrsingel Elit       200:- 
Ungdom 15   2007 och yngre   200:- 
Ungdom 13   2009 och yngre   200:- 
Ungdom 11   2011 och yngre   200:-  
Öppen dam/Flickklass * Spelarna delas in i grupper á 8-16 spelare efter rankingpoäng 200:- 
 Varje grupp delas sedan in pooler där 1-2 går till A-slutspel och 3-4 går till B-slutspel 
    

Pass 3 söndag 23 april  (Starttid 09:00)   kostnad 
Öppen klass (alla åldrar) * Spelarna delas in i grupper á 8-16 spelare efter rankingpoäng 200:- 
 Varje grupp delas sedan in i 4-pooler där 1-2 går till A-slutspel och 3-4 går till B-slutspel 
 

Pass 4 söndag 23 april  (Preliminär starttid ca. 13:30)  kostnad  
Ungdom 16   födda 2006-2007   200:- 
Ungdom 14   födda 2008-2009   200:- 
Ungdom 12   födda 2010-2011   200:- 
Ungdom 10   födda 2012 o yngre  200:- 
 

 
 
 
 
 
Domare: I poolspelet dömer spelare själva. 
 I slutspelen så håller arrangören med domare. 
 Obligatorisk närvarokontroll senast 45 minuter innan varje klass startar. 
  

Anmälan:  Till kansliet@angby.com senast MÅNDAG 26 MARS. 
 Observera att det är varje förening som anmäler sina spelare och inte spelare och föräldrar var för sig.   

Ni som vill delta skall alltså anmäla detta till er klubb som i sin tur sammanställer och skickar in anmälan 
senast sista anmälningsdatum. Vi behöver födelsedatum på spelarna när ni anmäler. 
 
 (Ängbyspelare som vill delta anmäler sig direkt på vår hemsida angby.com) 
 

Kontakt: Dagtid tele  0707-49 67 83, kansliet@angby.com (Mikael Frank) 
Licens: Alla spelare skall ha giltig tävlingslicens.  
Bord: Butterfly och Stiga (14 bord i A-hallen, 8 bord i B-hallen och 4 bord i C-hallen) 
Boll:  Butterfly R 40 *** vit 
Information:      Kommer att läggas ut på www.angby.com  
Resultat: Kommer att rapporteras på resultat.ondata.se  
Servering: Finns i hallen med enklare mat, korv, smörgåsar, läsk, kaffe & godis. 
Restauranger: Finns i centrum 5 minuters promenad från hallen 
Logi: Vi rekommenderar First Hotell Brommaplan 
 
 

När max antal anmälningar inkommit returneras de sist inkomna.   
 
 
 

Välkomna 

Åldersklasser som samlar mer än 32 anmälda delas i två klasser efter rankingpoäng. 
I alla klasser så spelas det både A & B slutspel.  
Spelare får endast spela en klass per pass 

http://www.angby.com/

