Skinderskovvej 31, 2730 Herlev

December 2021

Herlev/Hjorten Badminton har herved fornøjelsen at
invitere til senior AB turnering
Tidspunkt

Lørdag den 29. januar 2022 og søndag den 30. januar 2022.

Sted

Turneringen afvikles i Skinderskovhallen, Skinderskovvej 31, 2730 Herlev.
Der spilles på 7 baner. Hallens 8. bane holdes til en opvarmningsbane.

Deltagere

Seniorspillere medlem af en klub under BD eller BWF. Herudover kan også
alle U19 og U17 eliterækkespillere deltage.

Kategorier

Der spilles i alle kategorier. Det er muligt at tilmelde sig på tværs af
rækkerne.
Herlev/Hjorten Badminton forbeholder sig ret til at aflyse en kategori ved for
få tilmeldinger.

Tilmelding

Alle tilmeldinger skal ske via badmintonplayer.dk. En spiller skal tilmelde sig
efter sit NIVEAU på ranglisten eller i en højere række end spillerens
placering på ranglisten. Såfremt en spiller/par er placeret i to eller tre
forskellige niveauer, hhv. single, double og mixed double, kan
spilleren/parret tilmeldes turneringer i alle de kategorier, som den højest
placeredes NIVEAU berettiger til. Skulle uheldet være ude og tilmeldingen
via badmintonpeople.dk er glippet kan tilmelding ske til:

Michala Weng Petersen, Mail: michalaweng@gmail.com, telefon: 26 80 83 59
Kontakt og afbud under turneringen: Telefon: 24 26 69 32 (Thomas)
Tilmeldingerne skal være os i hænde senest torsdag den 13. januar 2022,
hvorefter tilmeldinger er bindende!
Bolde

Udleveres af turneringsledelsen. Der spilles med Li-Ning bolde.

Indskud

Indskuddet er fastsat til (Både A og B-rækken):
260,- kr. pr. spiller i single
280,- kr. pr. par i double

Betaling og program

Turneringsgebyret skal indbetales før turneringens afholdelse, efter
gældende regler. Programmet vil være tilgængeligt senest torsdag den 20.
januar 2022.

Præmier

Der udsættes præmier efter BD´s reglement.

Forplejning

Hallens cafe vil være åben under hele turneringen. Herfra kan der, til rimelige
priser, købes diverse drikkevarer, lette måltider, frugt, slik med videre. Der
kan betales med MobilePay eller kontant, men der modtages ikke dankort.

Turneringsledelse

Herlev/Hjorten SSU v./Casper Hupfeld og Thomas Hartwich

Med sportslig hilsen
Herlev/Hjorten Badminton

