
Hjælp til Penthouse International Open 2016  
Fredag d. 23/9, lørdag d. 24/9 og søndag d. 25/9 2016 i Valby Hallen 
 
Brønshøj Bordtennis, Københavns BTK og Frederiksberg BTK afholder igen et af landets største bordtennis-

stævner. I år sker det i tæt samarbejde med Penthouse, som lægger navn til stævnet.  

 

Vi har i år forsøgt at tænke i helt nye baner for at gøre det mere attraktivt for spillere og publikum. Der er fx 

store præmiepenge, og eliterækkerne bliver afviklet med en særlig publikumssektion og på borde med bedre 

plads. Der vil være musik og en speaker, som kan sætte publikum ind i sporten og i ugen op til stævnet vil vi 

reklamere for arrangementet i bl.a. Radio Voice.  

 

For at afvikle stævnet med succes har vi brug for din hjælp. Vi håber, at du vil afgive et par timer til din klub 

med nogle af følgende opgaver: 

 

Opgave (sæt kryds) Fredag d. 23. sep. 

Jeg vil gerne hjælpe med at sætte borde, bander, net og dommertavler op fredag af-

ten (kl. 18-20) i Valby-Hallen. 

 

 

Opgave (sæt kryds) Lørdag d. 24. sep. Søndag d. 24. sep. 

Jeg vil gerne hjælpe til som bordvagt (fx uddeling af dom-

mersedler/kuglepenne/bolde til bordene, holde øje med om 

der bliver spillet på bordene samt oprydning af affald i hal-

len) 

Skriv tidspunkt → 

  

Jeg vil gerne hjælpe til som bordvagt (fx uddeling af dom-

mersedler/kuglepenne/bolde til bordene, holde øje med om 

der bliver spillet på bordene samt oprydning af affald i hal-

len) 

Skriv tidspunkt → 

  

Jeg vil gerne hjælpe til som bladvender (til elitekampene) og 

med oprydning i hallen 

Skriv tidspunkt → 

  

Jeg vil gerne hjælpe til med at uddele præmier 

Skriv tidspunkt → 

  

Jeg vil gerne hjælpe til med at tage billeder til klubbens face-

book-side 

Skriv tidspunkt → 

  

 

Opgave (sæt kryds) Søndag d. 25. sep. 

Jeg vil gerne hjælpe med oprydning (tage borde/bander/dommerborde ned) søndag 

aften (fra kl. 17.30) 

 

 

Fotografer det udfyldte skema og send det via sms til Lars E på 25596690 
 

Navn: ____________________________________________  

 

Antal hjælpere: ____________ 

 

Forælder/forældre: ________________________________________________________________ 

 

Mail: ____________________________________________ Tlf.: __________________________ 

 

 

Med venlig hilsen 

Brønshøj Bordtennis, Frederiksberg BTK og Københavns BTK 


