Invitation til
BADMINTON DANMARK’S
DANSKE MESTERSKABER
I BADMINTON FOR VETERANER
2011/2012
afvikles i samarbejde med

Lillerød Badmintonklub
Lillerødhallerne
Banevang 7
3450 Allerød

lørdag / søndag den 17.- 18. marts 2012

Reglement for mesterskaberne:
Mesterskaberne afvikles efter reglementet for Badminton Danmarks
individuelle mesterskaber for spillere over 35 år (DM for Veteraner), som er
anført på Badminton Danmarks hjemmeside, klik her
Husk, at ved tilmelding af doublepar med spillere fra hver sin klub, SKAL
makkerens klub også påføres på tilmeldingsblanketten.
Reklamer på spilletøj skal følge Badminton Danmarks regler.
I henhold til reglementet fastsættes bl.a. følgende:
Deltagerne skal være medlem af en under Badminton Danmarks stående
klub.
I mesterskaberne kan deltage spillere, der er fyldt henholdsvis 35, 40, 45,
50, 55, 60 eller 65 år senest den 17.03.2012.
Turneringsledelsen består af Badminton Danmarks veteranudvalg samt
Lillerød Badmintonklub.
Henvendelse vedr. mesterskaberne:
Badminton Danmarks VETU: Anne Birgitte (Søsser) Nielsen, mail:
annebirgitte.nielsen@yahoo.dk - tlf. 26 79 23 46
Ellen Aagaard, mail: aagaard@familie.tele.dk - tlf. 21 28 71 50
Der henvises i øvrigt til Badminton Danmarks reglement på
www.badminton.dk

Indskud:
Single
kr. 175,Double
kr. 250,- pr. konstellation.
Betaling foregår ved tilmelding på følgende link, klik her
Mesterskaberne udskrives i alle rækker 35+ til 65+ i DS, HS, DD HD samt
MxD.

Bolde:
Der spilles med Yonex bolde.

Bemærk:
Turneringen strækker sig fra lørdag den 17. marts til søndag den 18. marts
2012.
Det tilstræbes, at samtlige rækker opdeles i puljer af tre (3) med
efterfølgende knock-out format.
Taberen af den første puljekamp, spiller derefter mod oversidderen.
Alle finaler afvikles om søndagen.
Præmier:
Der spilles om Badminton Danmarks plaketter i alle rækker.
Spillested:
Lillerød Badmintonklub
Lillerødhallerne
Banevang 7
3450 Allerød
48170722
Link til Lillerød Badmintonklubs hjemmeside, klik her

Tilmeldinger skal være Badminton Danmark, Idrættens Hus, Brøndby
Stadion 20, 2605 Brøndby
i hænde senest
MANDAG DEN 13. FEBRUAR 2012
Alle tilmeldinger skal indsendes via tilmeldingsblanketten og alle oplysninger
skal udfyldes.

Program: Det tilstræbes, at programmet lægges på Badminton Danmarks
hjemmeside i løbet af uge 10 - og udsendes til klubberne via Cup 2000.
Spisning/fest lørdag aften:
I forbindelse med mesterskaberne arrangeres spisning og underholdning
lørdag aften i Lillerødhallerne, og prisen er kr. 220,- pr. kuvert, ekskl.
drikkevarer, som kan købes til rimelige priser. Beløbet for tilmelding til
spisning indbetaler du samtidig med dit indskud på tilmeldingsformularen.

Overnatning:
Forslag til overnatning:
Hotel Hillerød & Restaurant krydderiet
Milnersvej 41
3400 Hillerød
Tlf.: 48 24 08 00
Hjemmeside, klik her
Priser:
Enkeltværelse pr. nat inkl. morgenmad kr. 760,Dobbeltværelse pr. nat inkl. morgenmad kr. 970,Dobbeltværelse med 1 opredning (sovesofa) pr. nat inkl. morgenmad
kr. 1215,Dobbeltværelse med 2 opredninger (sovesofa) pr. nat inkl. morgenmad
kr. 1485,Ved booking af værelse, skal oplyses, at det er i forbindelse med "DM VETU
i Lillerødhallerne".
Man ringer selv og booker - og der afregnes direkte med hotellet ved
ankomst/afrejse.
Diverse:
Der forefindes internet i hallen.
Lørdag tilbydes 20 min massage for 100 kr.
Yonex-stand: Der vil være mulighed for at få strenget ketsjere op under
turneringen samt købe diverse sportsrekvisitter.

Information til dig om vores veteran hjemmesider:
Er du opdateret med følgende info om vores veteran-spiller hjemmesider?
Veteranhjemmeside på Badminton Danmark, klik her
Vores egen (helt interne) veteranspiller hjemmeside på FaceBook, VETUDK, klik her

BadmintonPeople: Vi beder dig oprette dig som bruger i
BadmintonPeople.
Dette er et relativt nyt tiltag for alle badmintonspillere i Danmark:
BadmintonPeople “kom godt I gang”, klik her
BadmintonPeople erstatter det tidligere Infosport - og som noget nyt er det
meningen, at vi alle skal oprette os som brugere (helt gratis) - og til danske
turneringer kan vi her selv tilmelde os - og betale for turneringen. Vi kan
desuden også her holde os ajour med kalendere/resultater - og alt andet,
mellem himmel og jord – husk at udfylde samtlige personlige felter mht.
fødselsdato/år m.v.
Dette års veteran DM skulle faktisk være via tilmelding i BadmintonPeople,
men da vi kan se, at ikke mange af jer endnu er oprettede, benytter vi i
stedet Tilmeldingsformularen til dette års DM.
Når I har oprettet jer som brugere på BadmintonPeople, bedes I sende et
"venneforslag" til Ellen Aagaard, som er oprettet som administrator på
veteransiden for BadmintonPeople.

NB til klubberne: Venligst opret jeres veteran-kontaktperson på
BadmintonPeople (vælg indstillinger og kontaktpersoner). Så modtager I
fremover veteraninformation direkte i jeres mailboks.
Har I evt. spørgsmål med hensyn til Veteran DM, er I selvfølgelig også
velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Badminton Danmarks Veteranudvalg

Anne Birgitte Nielsen og Ellen Aagaard

