Indbydelse - Pointgivende ungdomsholdturnering 2018/2019
Badminton Nordjylland og DGI Badminton Nordjylland indbyder hermed til fælles pointgivende
ungdomsholdturnering i sæson 2018/2019. Turneringen består af:
• Lokal turnering i kredsen/landsdelen som afvikles hen over vinteren
• Nordjysk holdmesterskab den 23. marts for alle puljevinderne i de rækker hvor der er flere puljer.
• Afsluttende mesterskab på landsplan den 13. – 14. april 2019, hvor minimum alle puljevindere kan deltage
Hvorfor deltage i holdturneringen?
✓ Holdturneringen er det, som gør badminton til mere end en individuel sport og fremmer
sammenhold og kammeratskab i klubben
✓ Holdkampe er billige at deltage i – sammenlignet med stævner
✓ Holdkampe er faste tider – du ved ca., hvornår du kommer hjem
✓ Hold kan dannes fleksibelt på tværs af aldersgrupper, rækker og køn, så alle kan finde et hold på
passende styrkeniveau
✓ Fælles holdturnering er pointgivende til
ungdomsklassifikationen.
Holdtyper:
• 4 + 3; 4 drenge + 3 piger
• 4 + 2; 4 drenge + 2 piger
• 4 spillere; 4 drenge/piger
• 4 piger; 4 piger

Aldersgrupper sæson 18/19:
U9
Årgang 2010 og yngre
U11
Årgang 2008-2009
U13
Årgang 2006-2007
U15
Årgang 2004-2005
U17/U19
Årgang 2000-2003

Alle medlemmer af en badmintonklub bør have tilbuddet om at spille holdturnering. Flere hold betyder, at der kan
laves flere jævnbyrdige puljer, at I ikke skal køre så langt for at spille kampe. Hermed bliver fornøjelsen endnu større.
Så husk at give alle børn i klubben tilbud om at spille holdkampe.
Se turneringsreglementet for yderligere information om holdtyper, holdsammensætning, pointgrænser og rækker klik
her: http://www.badmintonpeople.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=75111
(reglementet er også vedhæftet mail som fil)
Holdturneringsrunder:
Kampene spilles i weekender i ugerne 43 – 46 – 49 – 2 – 4 – 8 – 10. Hvert hold spiller 4 – 7 weekender på en sæson.
Holdturneringen afvikles som stævnerunder, dvs. at 3 – 6 hold mødes og spiller flere holdkampe samme dag.
Hvis der er weekender hvor klubben ikke har mulighed for at afholde holdrunde så send en mail til:
kontor@badmintonnordjylland.dk så vil vi forsøge at tage højde for det i planlægningen.
Priser:
4 spillere/piger Kr. 600,- pr. hold
4+2 Kr. 600,- pr. hold
4+3 Kr. 1.000,- pr. hold
Priser er ekskl. bolde og halleje.
Badminton Nordjylland fremsender opkrævning klubvis efter tilmelding
Tilmelding:
Tilmeldingsfrist for 4+2 og 4+3 er 6. september 2018 på Badmintonpeople.dk.
Tilmeldingsfrist for 4 spillere er 27. september 2018 på Badmintonpeople.dk.
Vejledning til tilmelding på Badmintonpeople findes her:
http://badminton.freshdesk.com/support/solutions/articles/22000011742-holdtilmelding-pa-badmintonpeople
(er også vedhæftet mail som fil)
Yderligere oplysninger:
Badminton Nordjyllands holdturneringsadministator Tinne Karlsson Nielsen, tlf. 23951121,
kontor@badmintonnordjylland.dk.
Mange hilsner

Badminton Nordjylland / DGI Badminton Nordjylland

