SKO
LE/
SFO

SPILLETIDSPUNKTER
04.02.2016
05.02.2016
06.02.2016
07.02.2016

10:00
14:00
12:30
12:30

– 22:00
– 22:00
– 17:00
– 17:00

Indledende kampe
Kvartfinaler
Semifinaler
Finaler

BILLETTER
Der er 900 siddepladser og 300 ståpladser. Der er enkelte reserverede pladser, men ellers er
der frit valg mellem pladserne efter først til mølle princippet.

Billetter sælges via Billetnet over hele landet
Billetter sælges desuden ved indgangen
04.02.2016
05.02.2016
06.02.2016
07.02.2016

09:00
13:00
11:30
11:30

Billettype

Billetnet/Indgang

YONEX
DM2016
LYST TIL AT SPILLE?
Spændende aktiviteter
for dig der gerne vil
prøve selv
Læs mere inde i folderen

– 22:00
– 22:00
– 17:00
– 17:00
Tidspunkt

Børn/U15 Voksen

Dagsbilletter Billetnet + indgang

Tors. 4/2 2016 kl 10:00

90

110

Dagsbilletter Billetnet + indgang

Fre. 5/2 2016 kl 14:00

90

110

Dagsbilletter Billetnet + indgang

Lør. 6/2 2016 kl 12:30

90

110

Dagsbilletter Billetnet + indgang

Søn. 7/2 2016 kl 12:30

100

130

Partout

4/2 - 7/2 2016

220

270

Pr. dag/person

70

90

Pr. dag/person

50

70

Billetnet

Gruppebillet Bestilles via klubberne på
– 10 personer aarhusbadmintonklub@stofanet.dk
eller ring 21 42 69 64

Gruppebillet Bestilles via klubberne på
– 25 personer aarhusbadmintonklub@stofanet.dk
eller ring 21 42 69 64

TJEK VORES FACEBOOK SIDE: BADMINTON DM I AARHUS
- hvor du kan finde flere detaljer om DM og de øvrige arrangementer.

YONEX DM I
BADMINTON
AARHUS STADIONHAL
4.-7. FEBRUAR 2016
OPLEV DE SPÆNDENDE
KAMPE, NÅR TALENTERNE
MØDER STJERNERNE!
Køb din billet på billetnet.dk

YONEX
DM2016

SKOLE/SFO PAKKE
Skal DIN klasse have en uforglemmelig oplevelse?
GRATIS ADGANG TIL YONEX DM2016 I BADMINTON DEN 4. FEBRUAR
Tag til YONEX DM2016 i Aarhus Stadionhal og oplev de danske badmintonstjerner helt
tæt på. Skoleklasser og SFO’er har i følgeskab med en voksen gratis adgang til YONEX

YONEX
DM2016

VELKOMMEN TIL BADMINTON YONEX DM2016
Badminton Danmark og de lokale klubber, Aarhus Badmintonklub,
Højbjerg Badminton Klub og Viby Badminton Klub har fornøjelsen af at
invitere til YONEX DM2016 i Aarhus Stadionhal. 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.
Jan Ø. Jørgensen og Viktor Axelsen er favoritterne i herresingle, men
kan den lokale komet, Anders Antonsen blande sig i kampen om DM.

DM2016 i badminton torsdag d. 4. februar kl. 09.00-16.00. Vi har også en række andre
spændende aktiviteter i Aarhus Gl. Stadionhal, som I helt sikkert vil synes er sjove.
Det eneste I skal, er at sende en mail til event@badminton.dk med - navn på
jeres skole/SFO -antal personer (gerne fordelt på børn og voksne) - navn og
telefonnummer på ansvarlig voksen pr. klasse. Hvis forældre, søskende gerne vil ind at
se badminton, kan de købe billet på billetnet.dk eller ved indgangen.
Psstt…. Når du tilmelder en klasse, får du to billetter til semifinalerne, lørdag den 6/2.

LÆS MERE PÅ WWW.DM.BADMINTON.DK

Matthias Boe og Carsten Mogensen står til at vinde herredoublen, men
både Mads Kolding og Mads Conrad samt Anders Skaarup og Kim
Astrup vil gøre, hvad de kan for at vippe dem af pinden. I damedouble er

BADMINTON AKTIVITETER

Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl klare favoritter. Det samme

Der er arrangeret en række særlige aktiviteter i Gl. Stadionhal, der ligger i samme

er Christinna sammen med Joachim Fischer i mixdouble. Damesinglen er

bygning, som Stadionhallen. Aktiviteterne henvender sig til jer, som ikke har spillet

et mere åbent opgør, hvor Line Kjærsfeldt bejler til titlen.

badminton før – eller kun lige har prøvet at ramme en bold med en badmintonketsjer,
men også til jer, som har lagt ketsjeren på hylden og egentlig godt kunne finde på at

I Aarhus Gl. Stadionhal - i samme bygning - vil der være spændende

grave den frem igen.

aktiviteter. Benyt lejligheden til at prøve aktiviteterne og oplev, hvordan
det giver dig lyst til mere fjer.

Der er også mulighed for at møde nogle af spillerne på tæt hold og spørge dem
om alt det, I lige brænder efter at få at vide. Aktiviteterne skal give jer en god

Vi ses i Aarhus Stadionhal
Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C

fornemmelse af, hvad badminton er. Når aktiviteterne er prøvet af, så har I sikkert
fundet ud af, at det er sjovt at spille badminton, og at det er noget, I kan finde ud af
og blive bedre til. I har allerede sporet en fremgang bare ved at prøve de forskellige
aktiviteter. Der vil med jævne mellemrum være forskellige småpræmier til nogle af
deltagerne med overrækkelse og musikfanfarer, så det er bare med
at møde op og få nogle sjove oplevelser.

LÆS MERE PÅ WWW.DM.BADMINTON.DK

