
 

                    

HILLERØD BADMINTONKLUB inviterer til åben YONEX MESTERRÆKKE CUP 

 
i U15 – & U17/U19 MESTERRÆKKERNE – S011508 

 

 
Spillested Hillerød Badmintonhal, Milnersvej 37 C, Hillerød (ved FrederiksborgCentret).  8 baner. 
 
Kategorier Herre - og damesingle; herre -, dame - og mixed double; man må deltage i 3 kategorier. 
  Det er tilladt at tilmelde sig med x makker. 
 
Spilletidspunkt Indledende kampe lørdag d. 24.08.19 fra kl. 09.00. 
  Semifinaler og finaler søndag d. 25.08.19 fra kl. 10.00. 
  (HB forbeholder sig ret til ændring af starttidspunkterne). 
  Ved stor deltagertilmelding vil kvartfinalerne evt. blive spillet søndag d. 25.08.19.  
Præmier  Der udsættes præmier i alle rækker i henhold til BD's præmieregulativ. Præmierne er 

sponseret af YONEX. 
 
Bolde  Der spilles med fjerbolde af mærket YONEX. 
 
Indskud  Single pr. spiller kr. 220,00. Double pr. par kr. 240,00. 
 
Indbetaling Skal ske ved tilmeldingen via www.badmintonplayer.dk 
 
Deltagere Spillerne skal være medlem af en under BD, DGI eller BWF værende klub. 
 
Deltagerantal HB forbeholder sig ret til at begrænse deltagerantallet samt til at lade en række udgå ved 

for lille tilmelding. 
 
Reglement Singlerne spilles som pool/cup, doublerne som cup. BD's turneringsreglement er 

gældende. Turneringen giver point til ungdomsklassifikationen. 
 
Seedning Der foretages seedning efter gældende regler. 
 
Overnatning Kan anvises i begrænset omfang i hallen sammen med leder fra egen klub (luftmadras 

samt sovepose medbringes), besked gives ved tilmeldingen til Christian Hellström, USU 
formand, e-mail: usu@hb-badminton.dk eller mobil tlf.: 28705070. Pris: 80 kr. pr. person 
pr. nat inkl. morgenmad. Bestilling senest tirsdag d. 20. august. 

  
Fortæring Café FJERBOLDEN tilbyder et varieret og sundt vareudbud. 
 
Tilmelding Tilmelding SKAL ske via www.badmintonplayer.dk 
 
  SENEST TORSDAG d. 08.08.2019. 
  

Eftertilmeldinger vil ikke komme i betragtning. 
 

Program  Programmet vil blive lagt på HB’s hjemmeside: www.hb-badminton.dk og på 
www.cup2000.dk senest 8 dage før turneringen, og anden tilsigelse vil ikke finde sted. 

 
Turneringsledelse Hillerød Badmintonklubs Ungdomsudvalg. 
 

Med sportslig hilsen Hillerød Badmintonklub 
 

Med sportslig hilsen 
Hillerød Badmintonklub 

Rikke Knudsen 
E-mail:  turneringHB@hotmail.com 
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