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PROGRAM

Tennisanlægget 
HIK har et dejligt tennisanlæg på Hartmannsvej med tre baner, 
der ligger ved vores kontor og restaurant og i forlængelse af vo-
res tennishal (”det gamle anlæg”). Her finder du også toiletter, om-
klædnings- og baderum. 

Turneringskontoret
Turneringskontoret ligger i Pavillonen på vores ”nye anlæg” der 
ligger på den anden side af Hartmannsvej, her skal du melde dig 
som spiller og det er herfra, alle kampene sættes i gang. På dette 
anlæg er der ni baner, inklusive vores centre court, bane 15. 

Restaurant HIK 
På Restaurant HIK, som ligger på 1. sal i HIK’s klubhus på Hart-
mannsvej, kan du få frisk frugt og grønt og sundt mad mens du ny-
der udsigten over tennisanlægget, til rimelige priser. 

• Morgenmads-buffet dagligt fra kl. 08.00–9.30
• Frokostbuffet, sandwich og salater dagligt fra kl. 11.00 
• Aftensmad kan købes dagligt fra kl. 18.00

Parkering skal ske på den store parkeringsplads ved hal/klubhus og på Hartmannsvej. 

Referee         
Tom Gustavsen

51 50 93 41
tg@tennis.dk

Turneringsledelse
H.C. Pape

52 34 42 10

Overnatning
Elizabeth Porsing

21 82 01 75
elizabeth.porsing@gmail.com

Læge
Anne-Cathrine Salmi
50 40 93 06

Fysioterapeut
Malene Krause
40 62 15 61



Velkommen til UM Ude 2017 i HIK
Det er en stor glæde for HIK Tennis, i samarbejde med Dansk Tennis Forbund, 
at byde velkommen til UM Ude 2017 den 8. til 15. juli 2017. UM afholdes igen i 
år i alle juniorårgange i én og samme klub, og HIK er stolt over at kunne lægge 
baner og organisation til dette spændende stævne. Vores store udendørsan-
læg vil summe af liv, når over 800 spillere fra hele landet gæster de grusbelagte 
baner, og flere end 4000 besøgende tropper op for at følge stævnet på tæt hold.

Under stævnet kan du løbende finde opdateringer og information på www.
tennis.dk, www.hik.dk og UM Ude 2017 på facebook, hvor du dagligt kan se 
nyheder og billeder fra arrangementet. Derudover vil der være livestreaming 
fra flere af banerne på www.umtennis.dk. 

Opvarmning
7.00-7.30 Fri opvarmning
7.30-8.00 Fri opvarmning
8.00-8.25 Forbeholdt de, der spiller første runde
8.25-8.50 Forbeholdt de, der spiller anden runde
Opvarmning kan om morgenen finde sted i HIK, men for de, der spiller senere 
på dagen, har vores naboklubber stillet enkelte baner til rådighed. Baneboo-
king, se nedenfor under kontaktpersoner.

Program
Spilleprogram og resultater opdateres løbende på http://legacy.tennis.dk/tur-
neringsprogram.aspx#

Du skal selv holde dig orienteret om spilletidspunktet. Meld dig hos turne-
ringsledelsen senest 15 min. før din kamp er programsat. Når kampen kaldes, 
skal du straks hente bolde og gå til den anviste bane sammen med din mod-
stander.

Lucky loser-information
Alle spillere, der taber i kvalifikationen, er automatisk tilmeldt som lucky lo-
sers. Når kvalifikationen er spillet færdig, afgøres lucky loser-rækkefølgen 
blandt de spillere, der tabte i kvalifikationen. 

Rækkefølgen fastlægges først, efter hvilken runde du tabte, dernæst efter din 
rangering. Hvis der på dette tidspunkt er kommet afbud til hovedturneringen, 
indsættes de(n) øverste på lucky loser-listen automatisk i hovedturneringen. 
Hvis der opstår en ledig plads i hovedturneringen på et senere tidspunkt, så 
tildeles den til den højest rangerede lucky loser, der har signed in senest 30 
min. før rækkens kampstart den pågældende dag. Du skal altså være på spil-
lestedet for at komme ind som lucky loser på dette tidspunkt.

Regn
I tilfælde af regn kan det være nødvendigt at flytte kampe indendørs i HIK’s 
anlæg. Underlaget er tæppe eller hard court. Undtagelsesvis flyttes kampe til 
andre klubbers indendørsanlæg. Husk indendørssko!

Overnatning i HIK
Overnatning tilbydes på Gentofte Ungdomsskole overfor tennisanlægget. Ind-
logeringen koster 75 kr. pr. person pr. nat. Der er toilet på ungdomsskolen, men 
badefaciliteter i HIK bedes benyttet. Husk, at medbringe sovepose, håndklæde 
og liggeunderlag. Kontakt Elizabeth Porsing tlf. 21 82 01 75, elizabeth.porsing@
gmail.com, for at aftale overnatning. Nøgler udleveres mod depositum på 300 
kr., der betales tilbage efter aflevering og afregning.  

Andre overnatningsmuligheder 
Gentofte Hotel (ca. enkelt 850,- dobbelt, kr. 950,-) og Camping Charlottenlund 
Fort ligger fem minutters kørsel fra HIK. Lyngby-Tårbæk Vandrerhjem i det 
smukke Rådvad ved Dyrehaven ligger ca. 15 minutters kørsel væk. 

Gentofte Hotel    Lyngby-Tårbæk Vandrerhjem
Gentoftegade 29   Rådvad 1
2820 Gentofte    2800 Lyngby-Tårbæk
Tel. 39 68 09 11 Tlf. 45 80 30 74
www.gentoftehotel.dk   Bookning: Danhostel Lyngby-Taarbæk

Camping Charlottenlund Fort  Bed & Breakfast i private hjem 
Strandvejen 144 B   Dansk Bed & Breakfast®
2920 Charlottenlund
Tel. 39 62 36 88

Generel information om UM 2017
Spillerinformation
• Programsatte kampe flyttes ikke
• Afbud med angivelse af årsag skal sendes skriftligt per email til gustav-

sen@kabelmail.dk
• Under turneringen kan referee kontaktes på telefon 51 50 93 41 
Kampafvikling
• Der er makismalt fem minutters opvarmning på banen
• Singlekvalifikation: De to første sæt er normale tiebreak-sæt, et evt. tredje 

sæt spilles som en super tie-break (10)
• Single-hovedturnering: Der spilles bedst af tre tiebreak-sæt
• Double: De to første sæt er normale tiebreak-sæt, et evt. tredje sæt spilles 

som en super tiebreak (10)
• Der spilles med no add i double
 
Der spilles efter DTF’s spille- og turneringsregler


