inviterer til

BegynderCUP i Holbæk
Holbæk Badminton Klub, Peder Billes vej 42, 4200 Holbæk

Lørdag den 11. april 2015 kl. 9 -18 *)
Søndag den 12. april 2015 kl. 9 - 18

U13-U15 PIGER og DRENGE
U09-U11 PIGER og DRENGE

*) Hvis deltagerantallet gør at turneringen skal afvikles på én dag bliver det søndag

Søndag kl. 11 er der gratis foredrag med tidligere landstræner Steen S. Pedersen
som vil give os et indblik i, hvordan man som forælder bedst muligt støtter sit
badmintonspillende barn. Steen er medforfatter til bogen ”Far, mor og badminton”.
U09 FØDT 2006 ELLER SENERE
U11 FØDT 2004-2005
U13 FØDT 2002-2003
U15 FØDT 2000-2001
Turneringen er for spillere der kommer fra en klub som er medlem af Badminton Sjælland

BegynderCUP har til formål at give nye ikke-hold-spillere mulighed for at deltage i en turnering – og
samtidig højne interessen for at spille badminton.
Deltagere i BegynderCUP kan være piger eller drenge i U09, U11, U13 og U15, som er nystartede
indenfor badmintonsporten og ikke spiller på hold (spillet max 1 sæson). Deltagere fra sidste
sæson kan ikke deltage – der skal være plads til nye spillere.
Dette er ikke en pointgivende turnering, der tæller til ranglisten. Har spilleren point fra en åben
turnering, kan spilleren ikke deltage. Badminton Sjælland forbeholder sig ret til at sortere en
spiller fra, hvis spilleren er registreret med point på ranglisten, eller har deltaget sidste år.
Der spilles kun single. Alle deltagere er sikret mindst 2 kampe, og vil måske få mulighed for at skulle
spille endnu flere kampe. Program med nærmere detaljer vil blive mailet til mailadressen opgivet ved
tilmelding ca. 1 uge før og kan også ses Badminton Sjællands hjemmeside under turneringer &
mesterskaber -> breddeturneringer. Vi forsøger at udarbejde et program, der afvikler kampene tæt
efter hinanden.
Bolde stilles gratis til rådighed i alle kampe og vi regner med forældrehjælp til at tælle på banerne.
I alle rækker er der præmie til 1. pladsen og afhængigt af deltagerantallet - også til 2. og evt. 3.
pladsen.
DET KOSTER 125 KR AT DELTAGE. TILMELDING OG BINDENDE BETALING SKAL FORETAGES SENEST
SØNDAG DEN 22. MARTS 2015 VIA LINK PÅ BADMINTON SJÆLLANDS HJEMMESIDE:
(http://www.badmintonsjaelland.dk/cms/?&pageid=7089) Kig under turneringer & mesterskaber og
linket under breddeturneringer.
Mange hilsner Badminton Sjælland

