Praktisk information
og
Program

Velkommen til Arctic Table Tennis Championship 2016
Det er med stor glæde at modtage jer allesammen til den fjerde Arctic Table Tennis Championship,
der nu afholdes for den anden gang i Reykjavík.
Kampene i mellem vores lande, har tilbragt stor oplevelse for vores spillere. Kampglæde og
tekniske detaljer vedrørende bordtennis er noget som vi alle sammen kan lære fra hinanden og på
den måde videreføre Nordisk bordtennis på et højere niveau.
Der spilles holdkampe, double, mixdouble og single på blot tre dage, så alle burde få mulighed for
at spille masser af bordtennis, hvilket også er formålet. Vi håber at det bliver en god oplevelse
både sportsmæssigt og socialt for alle deltagere. Derfor håber jeg at vores gode samarbejde
forsættes, og muligvis udvides til flere projekter.
Vi ønsker jer held og lykke i de kommende kampe.

På vegne af Borðtennissamband Íslands,

__________________________________
Sigurður V. Sverrisson, formand

Organisering af Arctic Open:
Sigurður Valur Sverrisson, BTÍ formand (mobil: +354 8971715)
Árni Siemsen, overdommer
Ásta M. Urbancic, direktør for turneringen (lørdag, mandag)
Hlöðver Steini Hlöðversson, direktør for turneringen (søndag)

Tak til vores sponsor!

Praktisk information
Bank automat. Den nærmeste findes i Glæsibær handelscenter, på den anden side af gaden fra
TBR hallen.
Hallen. Der spilles i TBR, Gnoðavogur 1. Der spilles på 8 borde.
Mad. Der serveres let frokost (sandwich, wraps, skyr) lørdag, søndag og mandag i spillehallen samt
aftensmad om fredagen. Derudover vil der være frugt tilstede. Vand kan drikkes fra hanen og
genpåfyldelige drikkedunke anbefales.
Penge. I Island bruges der islandske kroner. 1.000 ISK er ca. 53 danske kroner eller lidt over 7 euro,
men den præcise kurs ændres lidt fra dag til dag. Langt de fleste steder kan man også betale med
udenlandske kreditkort.
Restauranter. I Glæsibær handelscenter lige ved hallen findes Saffran, et restaurant med sund
mad der smager godt (prøv Saffran kyllingen). Der findes også Tokyo sushi, hvor man kan købe
sushi at tage med eller spise inde. Der ligger også Bakarameistarinn bageri, hvor man kan spise
inde eller tage let mad med ud. Flere restauranter findes í Skeifan området i nærheden af hallen.
Supermarked. De billigste supermarkedkæder er Bónus og Krónan. Der ligger en Bónus butik i
området, Faxafen 14. Hagkaup og 10-11 er lidt dyrere men har udvided åbningstid. Der ligger en
10-11 i butikscentret Glæsibær lige ved hallen og en Hagkaup i Skeifan 15, den er åben hele
døgnet og fører også diverse tøj og ting (en Bilka).
Svømmehal. Den nærmeste svømmehal er Laugardalslaug. Åbningstiden er mandag til fredag
6:30-22:00, lørdag og søndag (også i pinsen) 8:00-22:00. Der befindes bl.a. vandrutsjebane, varme
bassanger med forskellig temperatur og sauna. Det koster 140 ISK for børn og unge 6-17 år og 900
ISK for voksne (der kan købes 10-turskort for 4300 kr + 750 startgebyr).
Transport. Der kører busser i Reykjavik (og ude på landet) og man kan planlægge rejsen med hjælp
af www.straeto.is. Mellem overnatningssted og hallen er det bedst at gå.
Vand. Det islandske vand er kendt for at være rent og godt og må derfor selvfølgelig drikkes
direkte fra hanen.
Vejret. Vejret i Island er kendt for at ændres hurtigt, hvor der kan være solskin det ene minut og så
pludseligt regn og vind. Det regner sjælden uden vind, så paraplyer er ikke særligt nyttige. På
www.vedur.is kan man følge med vejrudsigten.

Program

Lørdag 14. maj 2016 (Holdkampe)
kl. 9:00 Velkommen og 1. runde i holdkamp hos herrer og damer
kl. 11:00 2. runde i holdkamp hos herrer og damer
Frokost
kl. 13:30 3. runde i holdkamp hos herrer og damer
kl. 15:30 semifinale hos herrer
kl. 17:30 finale hos herrer

Søndag 15. maj 2016 (Mixdouble, herredouble, damesingle)
kl. 10:00 Mixdouble (grupper, kvartfinal, semifinal, final)
Frokost
kl. 14:00 Herredouble og damesingle (grupper, kvartfinal, semifinal, final)

Mandag 16. maj 2015 (Herresingle, damedouble)
kl. 10:00 Herre single (grupper)
Frokost
kl. 14:00 Damedouble (grupper), herresingle (16mands, kvartfinal, semifinal, final)
Prisuddeling og afslutning

Deltagerliste

Færøerne
Damer
Anna Mikkjalsdóttir
Durita F. Jensen
Maria Albinus

Herrer
Eyðun Ellendersen
Fróði F. Jensen
Hallur Thorsteinsson
Knútur Jóannesarson
Pætur Albinus
Sveinur M. Nolsøe

Grønland
Damer
Bodil-Mona Frederiksen
Inngili Larsen
Melissa Larsen
Rosa-Marie Petersen

Herrer
Aka-Mark Møller
Aqqalu Nielsen
Dines Hammeken
Ivik Nielsen
Julius Anike
Marco Fisker Jørgensen
Nicklas Duus Hansen
Oscar Hammeken
Poul Petersen

Island

Bergrún Linda Björgvinsdóttir*
Eyrún Elíasdóttir*
Guðrún G Björnsdóttir*
Hrefna Namfa Finnsdóttir
Karitas Ármannsdóttir
Kolfinna Bergþóra Bjarnadóttir*
Kristín Ingibjörg Magnúsdóttir
Stella Karen Kristjánsdóttir
Þóra Þórisdóttir
Þórunn Ásta Árnadóttir

Herrer
Arnór Gauti Helgason
Ársæll Aðalsteinsson
Birgir Ívarsson*
Bjarni Þorgeir Bjarnason
Björn Gunnarsson*
Breki Þórðarson*
Csanád Forgács-Bálint
Daði Freyr Guðmundsson*
Ellert Kristján Georgsson
Hlöðver Steini Hlöðversson
Ingi Brjánsson
Ingi Darvis Rodriguez*
Ísak Indriði Unnarsson
Jóhannes Kári Yngvason
Karl A. Claesson
Kári Ármannsson*
Kristján Jónasson
Magnús Finnur Magnússon
Magnús Gauti Úlfarsson*
Magnús Jóhann Hjartarson*
Óli Páll Geirsson
Pétur Gunnarsson*
Pétur Marteinn Urbancic Tómasson
Sindri Þór Sigurðsson*
Skúli Gunnarsson*
Tryggvi Áki Pétursson
Þorgils Gunnarsson

Damer
Aldís Rún Lárusdóttir*
Ársól Arnardóttir
Berglind Ósk Sigurjónsdóttir*

*spillere i holdkampe

Spilleform
Bolde
Der spilles med hvide *** STIGA 40+ bolde.
Holdkampe
Der er 3 spillere der spiller hver runde i holdkampene. Kampen er slut når det ene hold har vundet 3 matcher. Der
spilles bedst af 5 sæt.
A-X
B-Y
C-Z
A-Y
B-X
Mixdouble og double
To par går videre fra hver pulje. Der spilles bedst af 5 sæt.
Single
To spillere går videre fra hver pulje. Der spilles bedst af 5 sæt i puljen men bedst af 7 sæt derefter.

Damehold
Der spilles i en pulje, alle mod alle.
Herrehold
Der spilles i to puljer, hver med fire hold. To hold fra hver pulje går videre til semifinale. Der spilles ikke om tredje
pladsen.
Mixdouble
Der spilles i fire puljer, hver med fire par. To par fra hver pulje går videre til kvartfinale. Der spilles ikke om tredje
pladsen.
Herredouble
Der spilles i fire puljer, hver med fire til fem par. To par fra hver pulje går videre til kvartfinale. Der spilles ikke om
tredje pladsen.
Damesingle
Der spilles i fire puljer, hver med fire spillere. To spillere fra hver pulje går videre til kvartfinale. Der spilles ikke om
tredje pladsen.
Damedouble
Der spilles i to puljer, hver med fire spillere. To spillere fra hver pulje går videre til semifinale. Der spilles ikke om
tredje pladsen.
Herresingle
Der spilles i otte puljer, hver med fire spillere. To spillere fra hver pulje går videre til 16mands-finale. Der spilles ikke
om tredje pladsen.

