
 

                    

Hillerød d. 2. jan 2020. 
 

HILLERØD BADMINTONKLUB 
 

INDBYDELSE TIL ÅBNE U13 MESTER – og A - RÆKKE – TURNERINGER – S011511! 
 
Særlig information om tilmelding til U13 M; 
 
De begrænsede tilmeldingsvilkår er anden test (af 3), som Badminton Danmark og DGI Badminton har 
besluttet for U13-rækken i indeværende sæson 2019/2020.  
Testen er andet forsøg på at lave pointturneringer, hvor ens NIVEAU er gældende for tilmeldingen, og ikke 
kun som nu ens bogstav.  
Testen er ligeledes en mulighed for at undersøge, om det er muligt at skabe flere turneringstilbud for de 
’næstbedste’, og samtidig give de ’bedste’ en pause, og at de derved spiller knap så mange turneringer i 
løbet af sæsonen, som de næstbedste får mulighed for, uden at det påvirker de bedstes ranglisteplaceringer 
for meget. 
  
For U 13 M;  
Point Herrer: 1801 2100 
Point Damer: 1601 1900 
 
Spillested: Hillerød Badmintonhal, Milnersvej 37 C, Hillerød (ved FrederiksborgCentret). 
 
Kategorier: Herre - og damesingle; herre -, dame - og mixed double; man må deltage i 3 kategorier. 
 
Spilletidspunkt: Indledende kampe lørdag d. 14.03.20 fra kl. 10.00. 
  Semifinaler og finaler søndag d. 15.03.20  fra kl. 10.00. 
  (HB forbeholder sig ret til ændring af starttidspunkterne). 
 
Præmier:  Der udsættes præmier i alle rækker i henhold til BD's præmieregulativ. 1. præmier i alle 

rækker. 2. præmier i rækker med 4 eller flere deltagere/par. 3. og 4. præmier i rækker 
med 12 eller flere deltagere/par. 

 
Bolde:  Der spilles med fjerbolde af mærket YONEX. 
 
Indskud:  U13 Single pr. spiller kr. 200,00. Double pr. par kr. 220,00. 
  U11 Single pr. Spiller kr. 200,00 Double pr. par kr. 200,00 
 
 
Indbetaling: Skal ske ved tilmeldingen via www.badmintonplayer.dk 
 
 
Deltagerantal: HB forbeholder sig ret til at begrænse deltagerantallet samt til at lade en række udgå ved 

for lille tilmelding. 
 
Reglement: Singlerne spilles som pool/cup; doublerne som cup. 
  BD's turneringsreglement er gældende. 
  Turneringen giver point til ungdomsklassifikationen. 
  Det er tilladt at tilmelde sig med x makker i doublerne. 
  Det er muligt at deltage i forskellige rækker jfr. reglement for ungdomsklassifikatinen. 
 
Seedning: Der foretages seedning af BD efter gældende regler.  
 
Fortæring Café FJERBOLDEN tilbyder et varieret og sundt vareudbud. 
 
Tilmelding Tilmelding SKAL ske via www.badmintonplayer.dk 

http://www.badmintonplayer.dk/


 

                    

   
  SENEST TORSDAG d. 27/2-20. 
  
 
Program  Programmet vil blive lagt på HB's hjemmeside: www.hb-badminton.dk og på 

www.cup2000.dk senest 8 dage før turneringen, og anden tilsigelse vil ikke finde sted. 
 
 

Med sportslig hilsen 
Hillerød Badmintonklub 

Ulla Maltesen 
E-mail:  turnering@hb-badminton.dk 

http://www.cup2000.dk/
mailto:turnering@hb-badminton.dk

