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INVITATION TIL HB OPEN 
18. & 19. JANUAR 2020 

 
HILLERØD BADMINTONKLUBS ÅBNE SENIOR M & U19E TURNERING 

 
Få en fed start på året når Hillerød Badmintonklub afvikler årets sjoveste og hyggeligste 

turnering.  Turneringen afvikles på 8 baner i HB´s hal dedikeret kun til badminton. 

 
SPILLESTED OG AFVIKLING 

Hillerød Badmintonhal, Milnersvej 37 C, Hillerød (ved Royal Stage). 
 
 
 
 
 
 
 
Herre- og damesingle; herre -, dame - og mixed double; man må deltage i 3 kategorier. 

 

 
 

KATEGORIER 
Herre- og damesingle; herre -, dame - og mixed double; man må deltage i 3 kategorier. 
 
Det er en fælles turnering for Senior M og U 19E. 

Indledende kampe lørdag den 18. januar 2020. Start tid ca. kl. 10.00, kan dog ændres. 
Semifinaler og finaler søndag den 19. januar 2020 fra kl. 10.00. 
 
Der spilles med fjerbolde af mærket YONEX og der er lækre præmier i alle rækker i henhold til BD's 
præmieregulativ. 

BOLDE  
Der spilles med Yonex bolde  

 
REGLEMENT 
Der spilles efter cupsystemet og efter BD's reglement. Deltagerne er underlagt turneringsledelsens bestemmelser. 
 
Klubben forbeholder sig ret til seedning iflg. DBF´s rangliste pr. 3. januar 2020. 

Turneringsledelse er Hillerød Badmintonklubs Seniorspilleudvalg. 

PROGRAM 

Programmet vil blive lagt på HB’s hjemmeside: www.hb-badminton.dk og på www.cup2000.dk senest den 11. 
januar 2020 og resultatprogrammet vil være at se på HB’s hjemmeside og Cup2000. 

 
TILMELDING OG BETALING 
Både tilmelding og betaling sker på www.badmintonplayer.dk 
 
Single pr. spiller kr.: 350,00, Double pr. par kr.: 375,00, Mixdouble pr. par 375,00 
Kontakt person: Morten Hessner, tlf.:30 70 53 35, e-mail: mortenhessnernielsen@gmail.com 

 

http://www.hb-badminton.dk/
http://www.cup2000.dk/
mailto:mortenhessnernielsen@gmail.com
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GLÆD DIG TIL EN FED OPLEVELSE 
 

HYGGE OG MAD 

Slap af og nyd vores hyggelige Café, som serverer sund og lækker ”jump food” og 

smæk bagefter benene op i vores sociale rum hvor der er stort TV, bordfodbold, 

Caféborde og stole. 

LIVESTREAM 

Turneringen bliver LIVE streamet! 

Der er kameraer på bane 5 – 8. Gå til live.hb-badminton.dk og abonnér på vores 

Youtube-kanal, så bliver du notificeret så snart vi sender LIVE. 

OPSTREGNINGSSERVICE 

Skulle uheldet være ude, er der mulighed for at få strenget ketcherne op hos en af 

vores stande. Den vil være åben under hele turneringen og der vil også være 

mulighed for at købe greb og andet udstyr, hvis du lige står og mangler.  

FORKÆLELSE I PLAYERS LOUNGE 

I forbindelse med turneringen vil der være adgang til players lounge, hvor der vil 

blive serveret forfriskninger under hele turneringen. Denne vil blive placeret i hallen, 

så du samtidig med at få luksus forplejning kan overvære de forskellige kampe. 

Under turneringen vil der blive trukket lod om adgang til loungen.  

MASSAGE 

Der bliver mulighed for massage under turneringen af professionelle uddannede 

massører. Du kan booke tid hos disse ved de ophængte sedler i hallen. Prisen på 

denne forkælelse vil være 150 kr for 20 minutter. 

AFTERPARTY MED DJ 

Efter lørdagens kampe vil man kunne deltage i et socialt og festligt afterparty med 

DJ. Læs nærmere om dette på næste side.  
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AFTERPARTY MED DJ 
 

Lørdag aften den 18. januar 2020 inviterer Hillerød Badmintonklub til mega  

fed fest med lækker mad og god musik! 

Tilmeld dig festen på afterparty@hb-badminton.dk og følg med, når vi løbende 

offentliggør information omkring festen på Hillerød Badmintoklubs Instagram 

@hillerodbadmintonklub samt på www.hb-badminton.dk. 

 

Maden vil være buffet, hvor der vil blive serveret lækkert kød, diverse salater og 

pasta. 

Tilmelding skal ske på afterparty@hb-badminton.dk og betaling skal ske i Cafe 

Fjerbolden på selve dagen. Prisen på arrangementet vil være 150 kr. 

Der kører S-tog fra Hillerød Station mod København hver halve time hele natten. 

Badmintonhallen ligger 1 km fra stationen. 

 


