
HILLERØD BADMINTONKLUB INVITERER TIL ÅBEN BADMINTON-TURNERING I 

RÆKKERNE: U9D, U11CD, U13BCD og U15BCD d. 11-12. Sept. 2021 

Spillested Hillerød Badmintonhal, Milnersvej 37 C, Hillerød (ved Frederiksborg Centret). 

Der spilles på 8 baner 

Kategorier HS, DS, HD, DD, Mix double. Man må deltage I 3 kategorier. Det er tilladt at 

tilmelde sig med x-makker. 

Spilletidspunkt Lørdag d. 11/9 fra kl. 09.00: U13BCD & U15CD                                              

Søndag d. 12/9 fra kl. 10.00: U9, U11CD & U15B  

                                                    HB forbeholder sig ret ændring af starttidspunkterne. Alle rækker 

gennemføres som 1-dagsturneringer jf. ovenstående.  

Præmier Der udsættes præmier i alle rækker - dvs. 3. præmie ved mere end 12 

deltagere og 2. plads ved mere end 3 deltagere 

Bolde Der spilles med fjerbolde af mærket YONEX 

Indskud I rækkerne U13B, U15B: Single kr. 150 & Double/par 160 kr             

                 I rækkerne U9, U11CD, U13CD og U15CD: Single og double/par kr. 110  

Indbetaling Skal ske ved tilmeldingen via www.badmintonplayer.dk 

Deltagere Spillerne skal være medlem af en under BD, DGI eller BWF værende klub OG 

ikke være klassificeret højere end rækken der tilmeldes i. 

Deltagerantal Max 32 spillere i single og 32 par i doubler. HB forbeholder sig ret til at lægge 

rækker sammen ved få tilmeldinger i enkelte rækker. 

Reglement Singlerne spilles som pool/cup, doublerne som cup. BD´s turneringsreglement 

er gældende. Turneringen giver point til ungdomsklassifikationen. Det er 

muligt at deltage i forskellige rækker jf. reglementet for ungdoms-

klassifikationen                                               

Seedning Der foretages seedning efter gældende regler 

Fortæring Café FJERBOLDEN tilbyder div. drikke og beskedent udvalg af mad.  

Tilmelding Tilmelding SKAL ske via www.badmintonplayer.dk senest torsdag d. 26/8. 

Eftertilmelding vil ikke komme i betragtning. 

Program Programmet udarbejdes i Tournament Planner og vil være tilgængeligt ca. 1 

uge før start bl.a. på HB´s hjemmeside: www.hb-badminton.dk  

Turneringsledelse Hillerød Badmintonklubs Ungdomsudvalg. Med sportslig hilsen 

 Thomas Ringbæk; thomasringbaek@gmail.com; telf. 21969087 
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