
 

Velkommen til Junior Grand Prix 3 i Silkeborg  
 
Tidspunkt: 8 – 10. november 2019 Ved ankomst den 8. november bedes alle deltagere melde sig til 
dommerbordet. De første programsatte spillere (fra Silkeborg og Sport92) bedes være omklædte og klar til 
at spille kl. 17:30. Afslutning og præmieoverrækkelse foregår, når de sidste kampe er afviklet den 10. 
november ca. kl. 14:30 – 15:00.  

Spillested: Silkeborg Sportscenter, Århusvej 45, 8600 Silkeborg- 

Spilletidspunkter: Fredag 17:30 – 22:30 Lørdag 08:00 – 21:30 Søndag 08:00 – 14:30. 
Af hensyn til turneringsplanlægningen henstilles til, at spillerne er klar, når banerne bliver ledige, og 
opvarmning på banerne begrænses til maksimalt 3 minutter.  

Turneringsansvarlig: Søren Bech Morsing, mob. 61 40 19 02, mail@wem.dk   

Betaling: Er opkrævet direkte hos klubberne af Dansk Squash Forbund. 350 kr. per deltager (spillere og 
ledere). 

Deltagerantal: Der er tilmeldt 81 spillere og 20 ledere.  

Kampprogram: Program for turneringen findes på Tournament Software på dette link 
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=AF12825A-02E2-4FA2-AEC9-C207FCF58293 
Resultaterne opdateres løbende gennem turneringen.   
Se også www.silkeborgsquash.dk hvor der er info om turneringen og links til live streams fra bane 2 og 3. 

Turneringsform: Spillerne niveauopdeles i henhold til gældende rangliste og gældende JGPreglement. 

Bespisning: Spisning foregår i caféen på 1 sal. og er kun for betalende deltagere. 
 - Derudover serveres frugt og grønt, samt kage, kaffe og vand under hele turneringen.  

Spisetider: Fredag Lørdag Søndag 
Morgenmad - 07:30-09:30 07:30-09:30 
Frokost - 12:00-14:00 12:00-14:00 
Aftensmad 18:00-20:30 18:00-20:00 - 

 
Overnatning: Overnatning foregår i 2 sale i sportscentret. I den mindste sal vil lyset blive slukket senest kl. 
23:00, mens lyset først slukkes senest kl. 24:00 i den største sal. Anvisninger følger, når I ankommer i 
sportscentret.  

Aktiviteter i weekenden – udover squash:  
Lørdag aften vil der være adgang til skøjtehallen.  
Medbring derfor varmt tøj/vanter, samt evt. cykelhjelm. Skøjter kan lånes gratis.  

Vi ser frem til endnu en spændende turnering i Silkeborg.  

Med venlig hilsen,  

Silkeborg Squash Klub 


