DMU
DANMARKSMESTERSKABER
FOR UNGDOMSSPILLERE 2014

GRINDSTED
BADMINTONKLUB
25.-27. april 2014

TILMELDING:
Tilmelding skal foregå via BadmintonPeople.dk senest torsdag den 3. april
2014. Her SKAL du også bestille T-shirt, bespisning samt overnatning.
VIGTIGT!
Der gælder særlige tilmeldingsprocedurer for denne turnering:
Hver spiller skal bestille T-shirt, bespisning og overnatning inden spilleren kan tilmeldes til
turneringen.
Alle ledere/forældre skal tilmeldes. Dette gøres ved, at vælge ’’leder/forældre’’ i listen.
Ledere/forældre skal oprettes ligesom spillere før de kan tilmeldes.
Hvis du fortryder eller ønsker at rette tilvalg for en spiller/leder/forælder INDEN der er betalt, så
klik på fjern i indkøbskurven og tilføj igen.
Tilvalg refunderes ikke efter sidste tilmeldingsfrist. Før sidste tilmeldingsfrist kan betalte tilvalg
fortrydes ved at annullere ordren i ’’Mine betalinger’’ på BadmintonPeople.dk
TIP:
1. Vælg spiller
2. Vælg T-shirt, mad, bespisning og overnatning
3. Tilmeld spiller i en kategori (HS, DS, HD, DD, MD)
Gentag trin 1-3 for alle de spillere du ønsker at tilmelde og betale for… herefter
4. Vælg næste kategori (HS, DS, HD, DD, MD) Ved doubler skal der også vælges tilvalg til
makker før tilmeldingen er godkendt.
5. Vælg eventuel leder i listen
DELTAGELSE:
Alle spillere kan tilmelde sig ud fra den klassificering de har pr. 3. april 2014.
Alle kan tilmelde sig og deltage i kampen om at blive dansk mester i ens årgang/række.
Spillere der har deltaget i elite DM kan ikke deltage i DMU. Det gælder også kredsmestre der
har deltaget i elite DM, som kredsmestre, uden at være elitespillere.
TIDSPUNKT:
25.-27. april 2014
STED:
Grindsted Badmintonklub
De specifikke spillesteders adresser vil fremgå af spilleprogrammet.
ÅRGANGE:
U9, U11, U13, U15, U17, U19
NIVEAUER:
M, A, B, C, D
HUSK! Hver spiller må maksimalt tilmeldes i 2 kategorier.
PRIS:
Kr. 350,- pr. deltager opkræves ved tilmelding på BadmintonPeople.dk
LEDERE:
ALLE ledere eller forældre som er med som ansvarlig voksen (skal være fyldt 17 år ved
turneringsstart) skal tilmelde sig via BadmintonPeople.dk Her kan ledere også til vælge
overnatning og bespisning. Det kræver en spillerprofil på badmintonpeople.dk at tilmelde sig
som leder til DMU. Alle spillere skal være tilknyttet en leder, denne leder må gerne være
tilknyttet flere klubber. Som leder vælger du frit hvilken klub du repræsenterer.
OBS! Der skal være en ansvarlig leder med ved overnatning.
MEDALJER:
Der uddeles 1 guld-, 1 sølv- og 2 bronzemedaljer til henholdsvis 1., 2. og de to 3. pladser i alle
rækker.

T-SHIRTS:
Der udleveres én gratis DMU T-shirt til hver spiller. Bestilling af T-shirt i forbindelse med
tilmelding på BadmintonPeople.dk
TRANSPORT:
Der er mulighed for transport for alle spillere og ledere til og fra overnatning/spillested. Der vil
være transport morgen og aften. Dette tilvalg vil kunne foretages efter programmet er
udkommet den 15. april. – Se yderligere information i programmet.
BESPISNING & OVERNATNING:
Husk at bestille bespisning og overnatning (på skoler).
Bestilling af bespisning og overnatning i forbindelse med tilmelding på BadmintonPeople.dk
Se menu og priser på næste side!
Bestilling senest den 3. april via BadmintonPeople.dk
SPIL & PROGRAM:
Der spilles med YONEX bolde. Turneringen afvikles i kategorierne herre- og damesingle, samt
herre-, dame- og mixed double. Alle kategorier spilles efter pulje/cup-system.
FORVENTET SPILLEPLAN:
Fredag:
kl. 15.00 - 22.00 ca. spilles alle puljekampe i single.
Lørdag:
kl. 09.00 - 18.00 ca. spilles alle kampe frem til semifinalerne.
Søndag:
kl. 09.00 - 16.00 ca. spilles semifinaler og finaler.
Programmet kan ses på badminton.dk senest d.15. april 2014.
SOCIALE AKTIVITETER:
Der vil være mange forskellige aktiviteter lørdag aften. Dette vil fremgå af programmet.
REGLEMENT:
Badminton Danmarks bestemmelser for ledelse af Ungdomsturneringer og Reglement for
Badminton Danmarks Danmarksmesterskaber for Ungdomsspillere (DMU). Læs mere, klik her.
BEMÆRK! Som forsøg afvikles DMU efter følgende retningslinjer, som afviger fra reglementets
§2:
U9 spillere som er klassificeret i U11 kan frit vælge at tilmelde sig i U9 eller U11. U11 spillere
som er klassificeret i U13 kan frit vælge at tilmelde sig i U11 eller U13. Fælles for ovenstående
gælder at: Begge kategorier SKAL spilles i samme årgang og deltageren har selv ved tilmelding
ansvaret for korrekt tilmelding via BadmintonPeople.
Ved seedning i U11 årgang seedes spillere oprykket til U13 højere end spillere klassificeret i
U11. Indbyrdes seedes spillere oprykket til U13 efter klassifikationen og ved pointlighed efter
dato for oprykning til U13. Ved seedning i U9 benyttes samme procedure som for U11 årgang.
KONTAKTPERSONER:
Stævneansvarlig
Lonni Lorenz
Mail: lonnilorenz@gmail.com
GENEREL INFO OM OVERNATNING, TRANSPORT OG BESPISNING:
Grindsted Badmintonklub
Charlotte Mohr
Mail: lotte_torben@hotmail.com
BADMINTON DANMARK
Telefon: 43 26 21 52
Mail: info@badminton.dk

Overnatnings- og
forplejningstilbud
Tilmelding på
www.badmintonpeople.dk
Senest den 3. april 2014
Overnatning på skolerne
med
morgenmadsbuffet
Grindsted Badminton klub har skaffet
overnatningsmuligheder på tre af byens skoler.
For deltagere, der vælger denne overnatningsform, er
inkluderet god morgenmadsbuffet.
Morgenmadsbuffet:
Havregryn/cornflakes/müsli
Rugbrød/franskbrød/rundstykke
Letmælk/juice
Marmelade/pålægschokolade/ost/spegepølse
Rullepølse/kalkun
Kaffe/te

Pris pr. overnatning med morgenmad: 70 kr.

Aftenbuffet
lørdag
Lørdag afholdes DMU-banket med stor buffet.
Små frikadeller med friske krydderurter
Kyllingespyd med chilisauce
Pastagratin med oksekød og tomat
Petit kartofler
Pastasalat
Brød
Salatbar:
Iceberg
Ærter
Majs
Agurk
Tomat
Ananas
Revet gulerod
Cremefraiche dressing.
Pris: 95 kr.

Frokostpakke
lørdag og søndag
Vil du være sikker på en sund og nærende
frokostpakke, så bestil den på forhånd.
Stor frokostpakke:
1 æble og 1 banan
1 burger med kylling, salat
1 pølsehorn
1 muslibar
1 vand eller juice

Pris:
60 kr. pr. dag
Frokostpakker skal afhentes ved
morgenmaden på Grindsted Gymnasium.

Overnatning
Hotel Svanen
www.hotelsvanen.dk
——————————-

Overnatning
Filskov kro
http://filskovkro.dk/
——————————Se specielle
DMU tilbud
på næste side

Hotel Svanen
Hedemarken 22, 7200 Grindsted
Tlf. 75 31 01 55
grindsted@hotelsvanen.dk

Filskov Kro
Amtsvejen 34, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. 75 34 81 11
info@filskovkro.dk

Tilbud på overnatning DMU d. 25.-27.
april 2014:
2 nætter m/ max 2 voksne og 2 børn i
et værelse, inkl. morgenmad Kr. 1.499,-

Tilbud på overnatning DMU 25.-27.
april 2014:
Dobbeltværelse max. 2 personer inkl.
morgenbuffet
1 nat kr. 700,- 2 nætter kr. 1.000,-

1 nat m/ max 2 voksne og 2 børn i et
værelse, inkl. morgenmad Kr. 999,Vi gør opmærksom på, at sovesofaen til
opredninger til børn er 160 cm. Lang og
dermed tiltænkt børn.
Restauranten er åben fra kl. 18.00
begge dage, og vi anbefaler
bordreservation samtidig med
værelsesbookingen, hvis man vil sikre
sig plads. Vi tilbyder et varierende
menukort, som er sammensat efter
årstidens råvarer.
Ved booking skal det oplyses at det er
priser via Grindsted Badmintonklub, der
er gældende.
Der er kun et begrænset antal værelser
til disse priser, og priserne er kun
gældende ved direkte booking på tlf. 75
31 01 55, eller via mail:
grindsted@hotelsvanen.dk

Dobbeltværelse max. 3 personer inkl.
morgenbuffet.
1 nat kr. 800,- 2 nætter kr. 1.200,Familieværelse 4-6 pers inkl.
morgenbuffet
overnatning i 2 sammenhængene
dobbeltværelser
1 nat 4 pers.* kr. 1.300,- 2 nætter 4
pers.* kr. 1.700,* der er mulighed for at lave op til 2
opredninger på familieværelset. 1
opredning koster kr. 100,- pr. nat.
Restauranten har åben alle dage fra
kl. 17.30 og anbefaler at man
reserverer bord ved booking, hvis man
vil være sikker på at der er plads.
Ved booking skal det oplyses at det er
priser via Grindsted Badmintonklub, der
er gældende.
Der er kun et begrænset antal værelser
til disse priser, og priserne er kun
gældende ved direkte booking Filskov
Kro på tlf. 75 34 81 11 eller mail:
info@filskovkro.dk.

