
 

 

Caroline Jacobsen 
Reg. Nr. 010704-06 

 

Ranglisteturneringer 
SÆSON 2014 – 2015 

 
I denne sæson er U15 – spillerne født i 2000 og 2001. 

Caroline er i yngste årgang fra 2001.  
 

Sluttede sidste sæson i U13 B med 0 ranglistepoint. 
 

Rykker denne sæson i U15 og begynder i U15 B – turneringerne med 0 ranglistepoint. 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

1). 6. september 2014 spiller Caroline i Hillerød’s U15 B – turnering 
sæsonens første turnering. 

Deltager i DS og i DD med klubkammeraten Maria Bengtson som makker. 
I DS deltager 20 spillere. Caroline bliver puljevinder i pulje 4. 

Vinder derefter sin kvartfinale og sin semifinale. 
Møder i finalen Julie Sigsgaard, Drive Kbh. og vinder 21/19 21/16. 

For 1. pladsen vinder hun 80 ranglistepoint. 
I DD deltager 9 par. Caroline og Maria vinder første kamp - 1/8 finalen og derefter kvartfinalen. 

I semifinalen bliver det nederlag. 
Placering på delt 3. plads med 0 ranglistepoint. 

Har således 80 ranglistepoint. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

2). 13. september 2014 spiller Caroline i Ledøje – Smørum’s U15 B -  turnering. 
Deltager i DS og i DD har hun igen klubkammeraten Maria Bengtson som makker. 

I DS deltager 14 spillere. Caroline spiller i pulje 4 og bliver puljevinder. 
Spiller derefter semifinale, hvor hun taber. 

Bliver en delt nr. 3 og vinder 14 ranglistepoint. 
I DD deltager 5 par. For Caroline og Maria bliver 1. kamp semifinale, som vindes. 

I finalen bliver det nederlag, men 2. pladsen indbringer 10 point til ranglisten. 
Caroline får 24 ranglistepoint med hjem og har nu 104 point. 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
3). 20. september 2014 spiller hun i Måløv’s U15 B – turnering.  

Deltager i DS og i DD med klubkammeraten Maria Bengtson som makker. 
I DS deltager 19 spillere. Spiller i pulje 6 og bliver puljevinder. 

Spiller derefter semifinale, som vindes. 
I finalen møder Caroline Ida Sofie Botting Gomez, Amager ABC og vinder 21/18, 21/6. 

Førstepladsen honoreres med 76 ranglistepoint. 
I DD deltager 7 par. Caroline og Maria begynder i kvartfinalen men taber i 2 sæt. 

Placeres på 7. pladsen med 0 ranglistepoint. 

Caroline har nu tilsammen 180 ranglistepoint, 
og da der skal 150 point til oprykning, er hun nu U15 A spiller. 

 



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

4). Spiller sin sidste U15 B – turnering 27. september 2014 i Kirke Hyllinge. 
Tilmeldingen til denne turnering var før Caroline deltog i turneringen 20/9 i Måløv, 

efter hvilken hun rykkede op og blev A – rækkespiller. 
Evt. vundne ranglistepoint tæller derfor ikke i statistikken. 

Deltager i DS og i DD med klubkammeraten Maria Bengtson som makker. 
I DS deltager 15 spillere. Spiller i pulje 5, hvor hun bliver puljevinder. 

Spiller derefter semifinale, som tabes. 

Slutter på en delt 3. plads, som ville være blevet honoreret med 16 ranglistepoint. 
I DD deltager 6 par. Caroline og Maria bliver en flot nr. 1 efter sejr i kvartfinalen, 

semifinalen og til slut i finalen. 

Finalesejren ville være blevet honoreret med 24 ranglistepoint. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

26. oktober 2014 spiller Caroline holdturneringskampe på U15 B – holdet. 
Det belønnes hun med 10 ranglistepoint med. 

Hendes første ranglistepoint som U15 A – spiller. 
 
 

Der skal 275 ranglistepoint til for at rykke op i U15 M. 

 
 

 


