
 

 
 
SKIBBY BADMINTON KLUB 

 
indbyder til åben ungdomsturnering for U 13 A&B, U 15 M, A&B og U17/U19 A&B spillere.  
Turneringen afvikles i Skibbyhallen (6 baner) den 17. og 18. marts 2018. B-rækkerne afvikles 
udelukkede den 17. marts. Turneringen er en pointgivende åben turnering. 
 
Turneringsform:  Singler afvikles efter pool/cup-systemet, doubler og mix efter cupsystemet, 

og der benyttes seedning. Der kan tilmeldes i 3 kategorier i A- og M- 
rækkerne, men kun i 2 i B-rækkerne, da disse afvikles på en dag.. 
I øvrigt spilles der efter DBF's regler for afvikling af ungdomsturneringer 
Der forbeholdes ret til begrænsning af deltagerantallet samt udeladelse eller 
sammenlægning af en kategori/række ved for mange eller for få tilmeldinger. 

   
Indskud:  U13 A&B: 150 kr. pr. spiller i single og 180 kr. pr. par i double.  

U 15 M:  170 kr. pr. spiller i single og 190 kr. pr. par i double. 
U 15 A & B:  160 kr. pr. spiller i single og 180 kr. pr. par i double. 
U17/U19 A&B: 160 kr. pr. spiller i single og 180 kr. pr. par i double. 

   
Præmier:  Der udsættes præmier i henhold til præmieregulativet. 
   
Sponsor:   Li-ning (Sportbiz ApS) 
   
Tilmeldingsfrist:   Torsdag den 1. marts 2018 
   
Tilmelding:  Jævnfør DBF’s turneringsreglement gælder følgende: 

  
Tilmelding skal ske elektronisk på www.badmintonpeople.dk og kan ske fra 
en måned før tilmeldingsfristen.  
 
Er der problemer med ovenstående kan tilmelding foretages til:  
Henrik Kyvsgaard,  Marbæk-Parken 17, 4050 Skibby. Tlf.: 40 41 27 44 
E-mail:  turnering@skibbybadminton.dk 
 
Husk venligst at anføre spillernumre og points. 
 
Tilmeldingsblanket kan også hentes på klubbens hjemmeside: 
   www.skibbybadminton.dk 
 
hvor man efterfølgende også vil kunne finde program og resultater 

   
Programmet:  Udsendes til klubberne i uge 10. 
   
Turneringsledelse:  Skibby Badmintonklubs turneringsudvalg.  

Vi ser frem til en forhåbentlig spændende og hektisk weekend. 
Evt. spørgsmål kan rettes til Henrik Kyvsgaard Tlf.: 40 41 27 44 

   
  PÅ GENSYN I SKIBBY 
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