
Hillerød d. 6. november 2019. 

INDBYDELSE TIL HILLERØD BADMINTONKLUBS 
ÅBNE SENIOR A, B, C & D - RÆKKE TURNERINGER 
– S011607
Start året godt ud med HB’s senior ABCD turnering. Vi spiller en masse god 
fjer og laver amerikansk lotteri, hvor man kan vinde fede præmier.  

Spillested Hillerød Badmintonhal, Milnersvej 37 C, Hillerød (ved FrederiksborgCentret). 

Kategorier Herre- og damesingle; herre -, dame - og mixed double; man må deltage i 3 
kategorier. 

Spilletidspunkt Indledende kampe lørdag d. 04.01.20. Starttid ca. kl. 10.00, kan dog ændres. 

Semifinaler og finaler søndag d. 05.01.20 fra kl. 10.00. 

Præmier Der udsættes præmier i alle rækker i henhold til BD's præmieregulativ. 

Bolde Der spilles med fjerbolde af mærket YONEX. 

Indskud Single pr. spiller kr.: 250,00 (A); 225,00 (B); 200,00 (C); 75,00 (D) 

Double pr. par kr.: 280,00 (A); 250,00 (B); 220,00 (C); 125,00 (D) 

Indbetaling  Skal ske ved tilmeldingen via www.badmintonplayer.dk 

Deltagere Spillerne skal være medlem af en under DBF eller BWF værende klub. 

Spillerne skal være fyldt 17 år d. 01/01/2020. 

A – rækken: Spillere, som er mindst 15 år d. 01/01/2020 og som er  
klassificeret som U17E på dagen for tilmeldingsfristen, kan deltage i turneringen. 

Spillere, der rangerer højere end M-rækken på seniorranglisten, kan ikke deltage. 

Deltagerantal Hillerød Badmintonklub forbeholder sig ret til at begrænse deltagerantallet samt til 
at lade en række udgå ved for lille tilmelding. 

Reklamer Der må kun benyttes BD godkendte reklamer. 

Reglement      Der spilles efter cupsystemet. Puljespil kan forekomme ved lav tilmelding og efter 

BD's reglement. Deltagerne er underlagt turneringsledelsens bestemmelser. 

Seedning Klubben forbeholder sig ret til seedning iflg. DBF´s rangliste pr. 19. december 2019. 

Fortæring Café FJERBOLDEN tilbyder et varieret og sundt vareudbud. 

http://www.badmintonplayer.dk/
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Tilmelding Tilmelding SKAL ske via https://www.badmintonplayer.dk/DBF/Turnering
 /TilmeldTurnering/#80265 - SENEST TORSDAG d. 19-12-2019. 

Eftertilmeldinger vil ikke komme i betragtning. 

Kontakt Morten Hessner, tlf.: 30 70 53 35, e-mail: mortenhessnernielsen@gmail.com 

Program  Programmet vil blive lagt på HB’s hjemmeside: www.hb-badminton.dk og på 
 www.cup2000.dk senest d. 27.12.2019, og anden tilsigelse vil ikke finde sted. 

Resultatprogram Resultatprogrammet vil være at se på HB’s hjemmeside og Cup2000. 

Turneringsledelse Hillerød Badmintonklubs Seniorspilleudvalg. 

Med sportslig hilsen 

Hillerød Badmintonklub 

Email: mortenhessnernielsen@gmail.com 
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