Fantastisk badminton

Blue Water Dokken, Esbjerg • 9.-12. februar 2022
Se mere på badminton.dk
Der er M/A - ungdomsturnering sideløbende med DM. Læs mere om tilmelding på badminton.dk
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Hvor
stjerner og
talenter
mødes

Velkommen til VICTOR DM 2022 i badminton
Badminton Danmark og Badminton Esbjerg
har fornøjelsen af at invitere til VICTOR DM
2022 i Blue Water Dokken, Gl. Vardevej 82 i
Esbjerg. Kom og oplev de danske verdensstjerner og ikke mindst de mange nye talenter som er på vej frem.
Esbjerg har et godt badmintonmiljø, og
vi glæder os til at vise sporten frem her i
Vestjylland.
Danmark har igen i 2021 gjort sig stærkt
gældende på verdensplan i herresingle.
Viktor Axelsen, Anders Antonsen, Rasmus
Gemke og Hans-Kristian Vittinghus har
leveret nogle fantastiske resultater og
vundet store titler.
Viktor Axelsen har vundet OL-guld og flere
andre turneringer i et helt forrygende 2021.
Hvem husker ikke OL-finalen mod Chen
Long, og ikke mindst finalen ved VICTOR
DENMARK OPEN mod Kento Momota.
Hertil kommer sejrene ved Super 1000turneringerne i Thailand og Indonesien.
Anders Antonsens største triumf i 2021
var sejren i World Tour-finalerne i januar,
hvor han i finalen besejrede Viktor Axelsen.
Herudover har sæsonen budt på flere store
præstationer. Bl.a. finalen i Indonesia
Masters, hvor han tabte til Momota.
Rasmus Gemke nåede bl.a. semifinalen ved
Indonesia Open i 2021. Han kvalificerede
sig også til World Tour-finalerne i december
2021, hvor de 8 højest rangerede badmintonspillere i verden deltager.
En flot præstation.
Hans-Kristian Vittinghus leverede også en
flot præstation, da han spillede sig i finalen
i Super 1000-turneringen Thailand Open,
hvor han blev besejret af Viktor Axelsen.
Hans-Kristian Vittinghus deltog i DM i

Esbjerg i august 2021, men måtte se sig
besejret i de indledende kampe, hvorfor der
er revanche til gode ved VICTOR DM 2022.
Det bliver i øvrigt spændende at se, om
herresinglevinderen af DM 2021 i Esbjerg,
Victor Svendsen, kan gentage triumfen ved
VICTOR DM 2022.
Det bliver også spændende at se, om Line
Christophersen i damesingle kan forsvare
sit dobbelte danske mesterskab mod blandt
andre Mia Blichfeldt, Julie Dawall og Line
Kjærsfeldt.
I herredouble har Anders Skaarup/Kim
Astrup leveret en række store præstationer i
2021. De kvalificerede sig bl.a. til finalen ved
VICTOR DENMARK OPEN 2021. De vandt
DM i Esbjerg i 2021, og de er også favoritter
til at genvinde titlen ved i 2022.
Sara Thygesen/Maiken Fruergaard vandt
DM i 2021 i damedouble og er uden tvivl
også det bedste bud på en vinder af damedoublen ved danmarksmesterskaberne i
2022, men sidste års finalister Alexandre
Bøje/Mette Poulsen vil helt sikkert gøre alt
for at komme øverst på podiet i Esbjerg.
I mixeddouble vil det være en meget stor
overraskelse, hvis finalen ikke kommer at
stå mellem de forsvarende danske mestre
Amalie Magelund/Niclas Nøhr og Alexandra
Bøje/Mathias Christiansen. Begge par har
leveret nogle fremragende resultater i 2021.
Kom og oplev verdensklassespillere kæmpe
om det prestigefyldte danske mesterskab. Vi
garanterer, at der bliver kamp til stregerne i
Blue Water Dokken, som danner en perfekt
ramme for VICTOR DM 2022.
Vi ses i Blue Water Dokken
Gl Vardevej 82, 6700 Esbjerg

Klubpakke
Benyt muligheden for en fantastisk klubtur til VICTOR DM 2022 i badminton, og få mulighed
for ekstraoplevelser i din klub. Måske vil det også være en god idé for dit firma.
Arranger en klubtur til VICTOR DM 2022 og få grupperabat på billetterne.
Skriv til event@sepe.dk for at bestille. Du skal opgive:
• Hvilken dag
• Antal personer
• Kontaktperson (mail og telefonnummer).
Du vil så få en mail omkring betaling, og billetterne skal afhentes ved indgangen.
HUSK, at der kan spares ekstra 10% på billetprisen, hvis I er hurtigt ude. Det kræver blot, at
gruppebilletterne bestilles inden den 31. december 2020, så kom i gang med at arrangere en
fællestur til topbadminton i Blue Water Dokken i Esbjerg.
Læs mere på Badminton.dk
- her kan du også læse om tilbud til skoler.
Ungdomsturneringen for Mester- og A-række spillere
Samtidig med VICTOR DM 2022 afholdes en ungdomsturnering i og omkring Esbjerg.
Der spilles i: U11A, U13-15MA, U17/U19M samt U17/U19A.
Kampene spilles således, at det er muligt at kombinere turneringen med at se
VICTOR DM 2022-finalerne om lørdagen i Blue Water Dokken. Som spiller får du adgang
til finalerne om lørdagen, og forældre og søskende har mulighed for at købe billetter til
fordelagtige priser.
Tilmeld dig på Badmintonplayer.dk
- Alle tilmeldte vil modtage et link efter fristen til køb af billetter til en fordelagtig pris.

Spilletidspunkter
9. februar 2022 10:00 – 22:00 Indledende kampe
10. februar 2021 17:00 – 22:00 Kvartfinaler
11. februar 2021 17:00 – 22:00 Semifinaler
12. februar 2021 12:00 – 17:00 Finaler*
Dørene åbnes en time før kampstart.
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 via Ticketmaster.dk fra en time før kampstart.
Billettype

Ticketmaster.dk

Tidspunkt

Børn/U15

Voksen

Dagsbilletter

Ticketmaster.dk

Ons. 9/2 2021 kl. 10:00

80 DKK***

130 DKK

Dagsbilletter

Ticketmaster.dk

Tors. 10/2 2021 kl. 17:00

100 DKK

150 DKK

Dagsbilletter

Ticketmaster.dk

Fre. 11/2 2021 kl. 17:00

100 DKK

150 DKK

Dagsbilletter

Ticketmaster.dk

Lør. 12/2 2021 kl. 12:00*

100 DKK

150 DKK

Partout

Ticketmaster.dk

Ons. 9/2 - Lør. 12/2 2021

200 DKK

300 DKK

Gruppebillet min. 10 personer – pris pr. dag/person: Børn/U15 80** Voksne 120**
Bestilles via klubberne på event@sepe.dk
* Den 12. februar spilles en kamp fra ungdomsturneringen fra kl. 11:00 til 12:00.
**) Ved bestilling af gruppebilletter inden den 31. december 2021 er der 10% rabat på prisen.
***) Der er gratis adgang for deltagerne i SKOLE-arrangementet.
**** Billetter via Ticketmaster.dk tillægges et gebyr.

Tjek vores Facebook side: Badminton DM i Esbjerg
- hvor du kan finde flere detaljer om DM og de øvrige arrangementer.

