LIA IDRETTSLAG
Har gleden av å invitere til

Lia Kixen
Lørdag 11. – søndag 12. juni 2022

Her er klasser for alle spillere på alle nivåer. Vi har også en bolk
med doubleklasser!
Vel møtt til Grimstad

Lia Bordtennisgruppe har gleden av å invitere til
Lia Kixen i Vikhallen 11. – 12. juni 2022

LØRDAG – BOLK 1
Gutter/jenter 11 år
Gutter/jenter 15 år
Eldre junior
Klasse E (maks 1399)
Veteran

kr
kr
kr
kr
kr

100
100
100
100
100

LØRDAG – BOLK 2
Klasse 9 år
Gutter/jenter 13 år
Junior
Klasse D (maks 1699)
Elite

kr
kr
kr
kr
kr

100
100
100
100
100

SØNDAG – BOLK 3
Åpen double
Gutter/jenter double
Nybegynner

kr 200
kr 200
kr 100

SØNDAG – BOLK 4
Klasse 10 år
Klasse A (maks 2599)
Klasse C (maks 1999)
Klasse F (maks 1199)

kr
kr
kr
kr

100
100
100
100

TILLEGGSKLASSE LØRDAG / SØNDAG
Minibord (cup)
kr 50
Litt ekstra informasjon om noen av klassene
Det er puljespill i alle klasser. Blir det mange deltakere blir vi nødt til å kjøre med
tre i noen av puljene. Ellers satser vi på puljer med fire. Det er selvfølgelig
puljespill i doubleklassene også.
Minibordklassen spilles som cup, og tas fortløpende i løpet av søndagen når
spillerne har tid. Maks antall deltakere er 64. Minibord klassen teller ikke på
rankingen om noen lurte på det ☺
Klasser med færre enn 4 deltakere kan bli strøket / slått sammen.
Eldre junior er for de født i 2000 og yngre. Junior er for de født i 2004 og yngre)

Antall sett
Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser. Også i minibord klassen.
Premiering
Pokaler eller medaljer i de yngste klassene. Bruksgjenstander eller medaljer i
klassene for de litt eldre.
Det er en liten pengepremie i elite klassen. Beløpet avhenger av antall deltakere.
Begrensninger
En klasse per bolk.
Baller og bord
Hvite ***
Blå Stiga Expert roller / Blå Yasaka Progress (16-20 stykk)
Tidspunkt (kun foreløpige tider)
Hallen åpner
kl. 08.00
Start bolk 1 lørdag
kl. 10.00
Start bolk 2 lørdag
kl. 14.00
Start bolk 3 søndag
kl. 10.00
Start bolk 4 søndag
kl. 13.00
Starttidspunktet avhenger av hvor mange deltakere det blir. Blir det mange
deltakere må vi starte klokken 09.00 begge dager.
Seeding
I henhold til konkurransereglementet og online rankingen pr 1. juni.
Påmelding
Frist onsdag 25. mai
E-post: Jens.Salvesen2@gmail.com
Startkontingent
Lia Bordtennisgruppe v/ Jens Salvesen
Kontonummer: 3000.27.08406
Vipps: 643406
Program
Vil bli sendt klubbene via e-post onsdag før stevnet.
Turneringsledelse
Jens Salvesen
Overdommer
Dag Vørner
Dømming
Den som taper en kamp, må være forberedt på å dømme
Kiosk
Det er enkel kiosk i hallen som er åpen begge dagene. Betalingsmåte er vipps
eller kontant.

Hvordan finner jeg frem til Vikhallen?
Fra øst: Kjør E18 nedover, og kjør forbi Arendal. Ta av mot Fevik rett etter at
dere har kjørt igjennom Grimstadporten. Kjør rett gjennom en rundkjøring, og
ta av andre vei til venstre (Temseveien / Bringsverdveien). Ta så første vei til
venstre igjen inn til skolene og industriområdet, dere vil se hallen på høyre
side etter ca. 100 meter.
Fra vest: Kjør E18 til avkjøring Fevik ca. 4 km etter avkjøring til Grimstad
sentrum. Ta til høyre i første rundkjøring, og ta av andre vei til venstre
(Temseveien / Bringsverdveien). Ta så første vei til venstre igjen inn til
skolene og industriområdet, dere vil se hallen på høyre side etter ca. 100
meter.
Adresse til hallen
Bringsverdveien 14
4885 Grimstad

VIKHALLEN

Høsten 2004 stod Vikhallen i Grimstad ferdig. Siden åpningen av hallen har Lia
bordtennisgruppe hatt sine treninger i denne hallen. Vi har arrangert en rekke
turneringer. Deriblant NM for junior, NM for veteran, diverse Lia Kixen stevner
og andre lokale turneringer.

Overnattingsmuligheter
Scandic Hotell Grimstad
Tlf. 37 25 25 25
Web: http://www.scandichotels.no/Hotels/Norge/Grimstad/Grimstad/
Ligger ca 4 kilometer fra hallen og midt i sentrum.
Ibsens B&B
Tlf. 37 27 57 63
Web: https://cafeibsen.no/bed-breakfast/
Ligger midt i sendtrum like ved Scandic Hotell
Grimstad Vertshus
Tlf. 37 04 25 00
Web: http://www.grimstad-vertshus.no/
Ligger ca. 4 kilometer fra hallen og 1 kilometer fra sentrum
Bie Camping
Tlf. 37 04 03 96
Web: http://www.bieapart.no/
Ligger ca. 3 kilometer fra hallen og 1 kilometer fra sentrum
Vikhallen
Det er også mulighet for å overnatte i Vikhallen. Da må vi ha beskjed om dette samtidig
med påmeldingen. Dette er koster 50 kroner per person som overnatter i hallen.

Grimstad - sørlandsidyll
Lia Kixen tilbyr mye mer enn bare bordtennis denne helgen. Benytt muligheten til å ha ta en
avslutningstur før sommeren setter inn for fullt. Grimstad pleier å være veldig fin å besøke i midten av
juni. I tillegg til to fine dager i hallen kan Grimstad tilby et variert tilbud for de som tar turen nedover.

Det er gode muligheter for å grille og slappe av på for eksempel idylliske Groos. Her er det både
strand og muligheter for sandvolleyball og fotball. Groos ligger ca 1,5 kilometer fra Grimstad sentrum.
Under er et bilde av Groos i solnedgang.

Kjevik flyplass ligger bare 40 minutter unna Grimstad. Det går flybusser til og fra flyplassen
rimelig ofte. Og er dere tidlige ute er det mulig å få ganske billige flybilletter både fra øst og
vest til Kjevik.

