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Køb din billet på TICKETMASTER.DK

YONEX
DM2017
DM2016
Velkommen til Badminton Yonex dm2017

YONEX
DM2016

Badminton Danmark og de lokale klubber, Aarhus Badmintonklub, Højbjerg Badminton
Klub og Viby Badminton Klub har fornøjelsen af at invitere til YONEX DM2017 i Ceres
Park & Arena i Aarhus. Kom og oplev de danske verdensstjerner og de nye stjerneskud
på den danske badmintonhimmel. Aarhus har et dynamisk badmintonmiljø, der har
fostret mange store profiler, og vi glæder os til at vise sporten frem her i Østjylland.
Danmark gjorde sig fornemt gældende på verdensplan i 2016. De danske landshold
vandt Europamesterskaberne for kvinder og tilsvarende for mænd. Det fortsatte med,
at det danske herrelandshold for første gang nogensinde vandt Thomas Cup, som er det
officielle verdensmesterskab. I finalen blev Indonesien besejret 3-2 i en medrivende og
nervepirrende kamp. Senere på året blev det til to medaljer ved OL i Rio. I damedouble
tog Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl sølvmedaljer, og Viktor Axelsen vandt
en bronzemedalje i herresingle, hvor han i den afgørende kamp besejrede selveste Lin
Dan. 2016 var også året, hvor Carsten Mogensen gjorde et enestående come back.
Badminton er en af de få sportsgrene, hvor de danske spillere er blandt de bedste i
verden. Alene i herresingle har vi tre spillere i top 10 på verdensranglisten. Der er en
årelang tradition for at fostre topspillere i Danmark, og der er mange lovende talenter
på vej, så der vil med garanti være masser af kvalitet og spænding for tilskuerne. Aarhus
er storleverandør at badmintontalenter, så kom og oplev hvordan lokale topspillere gør
sig gældende.
I arealerne omkring Arenaen - vil der være spændende aktiviteter. Benyt lejligheden til
at prøve aktiviteterne og oplev, hvordan det giver dig lyst til mere fjer.

Vi ses i Ceres Park & Arena
Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C

KLUBPAKKE
Benyt muligheden for en fantastisk klubtur til YONEX DM2017 i badminton og få
mulighed for ekstraoplevelser i din klub.
Arranger en klubtur til YONEX DM2017 i badminton og få grupperabat på billetterne.
Skriv til aarhusbadmintonklub@stofanet.dk for at bestille eller benyt telefonnummer
21 42 69 64 – du skal opgive dag, antal, kontaktperson (mail og telefonnummer). Du
vil så få en mail omkring betaling, og billetterne skal afhentes ved indgangen.
Blandt de klubber som vælger klubpakken trækkes der lod om en gevinst. Den
vindende klub kan vælge mellem at få besøg af:

• To ligaspillere fra Aarhus AB eller Højberg, som spiller en
		opvisningskamp
• En ligaspiller som spiller nogle kampe/sæt mod en eller flere af
jeres lokale spillere
• En seniortræner fra Aarhus AB, Højbjerg eller Viby, som laver
en gæstetræning i jeres klub.
LÆS MERE PÅ WWW.DM.BADMINTON.DK
- her kan du også læse om tilbud til skoler/SFO’er. Der er nemlig masser af muligheder
for, at din klub kan gøre en indsats lokalt.

MINI-DM for mester- og a-række spillere
Samtidig med YONEX DM2017 afholdes en række ungdomsstævner i og omkring
Aarhus. Der spilles i: U11A, U13-15MA, U17M samt U17/U19A. Kampene spilles således,
at det er muligt at kombinere stævnet med at se YONEX DM2017 semifinalerne om
lørdagen i Ceres Park & Arena.
Som spiller får du adgang til semifinalerne om lørdagen, og forældre og søskende har
mulighed for at købe billetter til fordelagtige priser.

LÆS MERE PÅ BADMINTONPEOPLE.DK
- hvor du også tilmelder dig og køber billetter.
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B

SPILLETIDSPUNKTER
02. februar 2017 10:00
03. februar 2017 14:00
04. februar 2017 12:30
05. februar 2017 12:30

–
–
–
–

22:00 Indledende kampe
22:00 Kvartfinaler
17:00 Semifinaler
17:00 Finaler

BILLETter
Alle billetter gælder til siddepladser. Der er enkelte reserverede pladser, men ellers er der frit
valg efter først til mølle princippet.

Billetter sælges via Ticketmaster.dk* over hele landet
Billetter sælges desuden ved indgangen fra en time før kampstart
Billettype

Ticketmaster.dk/Indgang

Tidspunkt

Børn/U15 Voksen

Dagsbilletter

Ticketmaster.dk

Tors. 2/2 2017

kl 10:00

100***

130

Dagsbilletter

Indgang

Tors. 2/2 2017

kl 10:00

120***

150

Dagsbilletter

Ticketmaster.dk	Fre. 3/2 2017

kl 14:00

100

130

Dagsbilletter

Indgang

Fre. 3/2 2017

kl 14:00

120

150

Dagsbilletter

Ticketmaster.dk

Lør. 4/2 2017

kl 12:30

100

130

Dagsbilletter

Indgang

Lør. 4/2 2017

kl 12:30

120

150

Dagsbilletter

Ticketmaster.dk

Søn. 5/2 2017

kl 12:30

100

130

Dagsbilletter

Indgang

Søn. 5/2 2017

kl 12:30

Partout

Ticketmaster.dk

2/2 -5/2 2017

Gruppebillet
– 10 personer

Bestilles via klubberne på
aarhusbadmintonklub@stofanet.dk Pr. dag/person		

120

150

190

250

80**

100**

eller ring 21 42 69 64

*) Billetter via Ticketmaster.dk tillægges et gebyr
**) Ved bestilling af gruppebilletter inden 31/12 2016 er der 10% rabat på prisen.
***) Der er gratis adgang for deltagerne i SKOLE/SFO arrangementet

Tjek vores facebook side: badminton dm i AArhus
- hvor du kan finde flere detaljer om DM og de øvrige arrangementer.

