
Ungdomsturnering for U9, U11BCD, U13BCD og U15BCD                           
HILLERØD, 05-06. sept. 2020 

 
                                                                              
 
 
Der afvikles åben turnering for ovenstående rækker i Hillerød Hallen lørdag 5/9 og søndag 6/9. Vi 
over 8 baner. 
 
På grund af smitterisiko for Corona er der et forsamlingsforbud på 100 personer i hallen samt  nogle 
genelle forholdsregler og anbefalinger. 
 

• Hvis man er udviser tegn på luftvejssygdom, skal man lade være med at møde op/forlade 
turneringen 

• Max. 100 personer i hallen ad gangen. 
• Max 1 forældre el. træner per spiller. Altså IKKE 2 ledsager for nogen!! 
• Overvej blot at sætte dit barn af. 
• Sprit hænder jævnligt. Medbring gerne din egen sprit 
• Hold afstand (>1 m) til personer, du ikke har tæt relation til 
• Tilskuere bedes ikke gå omkring 
• Max 35 personer per langside og afstand indbyrdes 
• Kom i relation til programsatte tidspunkt – dvs. ca. 30-60 min. før 
• Kom gerne omklædt og om muligt tage bad hjemme 
• Der skal ikke gives hånd til modstandere som tak for kampen, det er fint bare at vinke til 

hinanden 
• Når man ikke spiller, bedes spiller & evt. ledsager om at opholde sig udenfor hallen 
• I cafeteriet i HB-hallen må der max være 15 personer ad gangen, så vis hensyn 
• I opholdshold i HB-hallen må der også max være 15 personer. Vis hensyn. 
• turneringsledelsen forbeholder sig ret til at bede spillere, trænere og forældre om at 

forlade hallen hvis det vurderes at regler ikke overholdes eller at der skønnes at være 
for mange i hallen på en gang. 

• I HB-hallen satser vi på live stream fra bane 5-8.  
• Alle kampe kan følges på Live Score på 

https://badmintondenmark.tournamentsoftware.com/#TabUpcoming 
 
  



 
BOLDE OG OPSTRENGNING 
Der spilles med Yonex bolde.  
 
PRÆMIER 

• Der er 1. præmie i alle rækker. Hvis mere end 4 deltagere gives 2. præmie, og ved mere end 
12 deltager gives 3. præmie  

• Præmier uddeles efter hver færdigspillet semi-/finale - så man derved kan forlade hallen, 
hvis man ikke har flere kampe. 

 
KONTAKT 

• Thomas Ringbæk: thomasringbaek@gmail.com 
• Tlf.: 21 96 90 87 

 


