Holdturnering senior – motion – senior + 2018/2019
Badminton Midtjylland og Sønderjylland og DGI Badminton landsdelene indbyder hermed til fælles
holdturnering for senior – motion – senior + i sæson 2018/2019. Turneringen består af to dele:
 Lokal turnering i kredse/landsdele som afvikles hen over vinteren
 Afsluttende mesterskab på landsplan som finder sted den 4. – 5. maj 2019. Der er fri tilmelding af hold
til dette mesterskab
Badminton Danmark og DGI Badminton samarbejder generelt om holdturnering:
 For at give spillerne et bedre tilbud om jævnbyrdige holdkampe
 For at mindske kørslen i forbindelse med holdkampe
 For at kunne udveksle hold over kreds- og landsdelsgrænser, hvor dette giver god mening
Aldersgrupper:
Holdtyper:
SENIOR – Min. U17 alder
 SENIOR; 4+2
MOTION – Min. U19 alder og spillere som ikke er på seniorranglisten
 MOTION; 4+2, 2+2, 4 spillere, 4 damer
U25 – årgang 1994 – 2003
 U25; 4 spillere (single/double)
Senior + – min. 35 år før 1. maj 2019; dog er 40+ yngste aldersgruppe, som
 Senior +; 4+2, 2+2, 4 spillere, 4 damer
udbydes i holdturneringen
Se mere om holdtyper og kampafvikling i bilag til indbydelsen.

Bemærk: der er ikke noget, der hedder Veteran mere. Det hedder Senior +30, +35 osv.
BEMÆRK – HOLDTYPE U25 – er tiltænkt tidl. ungdomsspillere, som gerne fortsat vil spille sammen, men nu er
for gamle til at spille ungdomsbadminton.
Der kan dannes holdfællesskaber mellem spillere fra flere klubber, hvis det er nødvendigt, for at stille et hold. Et
holdfællesskab skal oprettes på Badmintonpeople.
Holdturneringsrunder:
Senior spiller normalt i weekender i holdturneringsrunderne i ugerne 38 – 40 – 43 – 46 – 49 – 2 – 4 – 8 – 10 – 12.
Dog starter Serie 2, 3 og 4 tidligst uge 40 måske først 43
Senior + spiller normalt i weekender i holdturneringsrunderne – med start i uge 43 og evt. brug af uge 45 og 48.
Motion spiller weekend eller hverdage i holdturneringsrunderne uge 43 – 12 samt uge 45 og 48.
Priser:
Kr. 750,- for 6-mandshold
Kr. 500,- for 4-mandshold
Tilmelding:
Tilmelding sker på Badmintonpeople.dk senest den 20. september 2018.
Yderligere oplysninger:
Senior: Badminton Midtjyllands sekretariat ved Hanne Gram, tlf. 87109244, hg@badmintonmidtjylland.dk.
Senior + og motion i Sydøstjylland Jan.tranholm@dgi.dk
Senior + og Motion i Østjylland Orla Sundgaard, sundgaard@fibermail.dk
Senior + og Motion i Sydvest Flemming Thiesen fl.thiesen@bbsyd.dk
Senior + og Motion i Midtjylland Mette Brams mette.brams@fiberpost.dk
Senior + og Motion i Vestjylland Hans Henning Amtrup hanshenrikamtrup@gmail.com
Senior og motion i Sønderjylland: Badminton Sønderjylland og DGI Sønderjylland – britt.lauritzen@dgi.dk

Med venlig hilsen
Badminton Midtjylland / Sønderjylland
DGI Badminton Vest-, Midt-, Øst-, Sydøst- og Sønderjylland og DGI Sydvest

