
I.F. Hasle KFUM og DGI Østjylland indbyder atter i år til 
badmintonstævne i Hasle Hallen.

Rækker
Senior 1: Kredsserien og højere niveau
Senior 2: DBF serie 1, 2, 3 og øverste DGI-række
Senior 3: Øvrige turneringsspillere senior og Mesterrække 

motion DGI
Senior 4: Øvrige motionsrækker DGI og ikke-turneringsspillere
Veteran 1 +35: Veteranspillere i DBF og DGI A-rækken
Veteran 2 +35: Veteranspillere i DGI B-rækken og motionsrækkerne i 

DGI

Hvis der er 4 par i double eller 6 spillere i single, gennemføres rækken 
– ellers slås flere rækker sammen.

De nævnte niveauer er vejledende og det laveste, spillerne kan 
tilmelde sig.  Spillere, som er over vanligt niveau for deres 
turneringshold, bør tilmeldes højere. Ved tilmelding skal angives, 
hvilket hold i turneringen, spilleren normalt deltager på.

Turneringsform
Der spilles pool-cup turnering i dame- og herredouble, så alle spillere 
får minimum to kampe pr. Kategori. I single og mix spilles også pool-
cup, hvis tiden tillader det – eller cupturnering.
Vi forventer, at kampene tidligst starter kl. 9.00.

Kategorier
Der spilles i alle kategorier, dvs. herresingle, damesingle, herredouble, 
damedouble og mixeddouble. Alle må deltage i tre kategorier, men 
kampene kan komme til at ligge tæt – især for herrerne.

Invitation til det traditionsrige 

NYTÅRSSTÆVNE I HASLE HALLEN
Lørdag den 28. december 2019



Startgebyr
Senior 1: Single: 200 kr. Double: 130 kr. pr. Spiller
Senior 2: Single: 180 kr. Double: 120 kr. pr. Spiller
Senior 3+4: Single: 160 kr. Double: 110 kr. pr. spiller
Veteran 1: Single: 180 kr. Double: 120 kr. pr. spiller
Veteran 2: Single: 160 kr. Double: 110 kr. pr. spiller

Præmier
Førstepræmier i alle kategorier/rækker. Andenpræmier tillige hvor der 
er 6 eller flere tilmeldte i en kategori.

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest torsdag den 12. december 2019.
Tilmelding kan ske til Claus Bo Jensen på cbjsn@tdc.dk  samt på tlf. 
2320 5990.

Der fremsendes en mail med spilleplan og øvrige relevante 
oplysninger, som kan videresendes til spillerne. Spilleplanen udsendes 
cirka en uge før stævnet.

BEMÆRK AT DER OGSÅ I ÅR VIL VÆRE DELTAGERBEGRÆNSNING, 
DA VI GERNE VIL SIKRE, AT ALLE SPILLERE FÅR ET GODT SPILLE-
MÆSSIGT UDBYTTE AF STÆVNET.
TILMELDING SKER EFTER FØRST-TIL-MØLLE PRINCIPPET.

Forplejning
I lighed med sidste år vil der kunne købes sandwich, frugt og sodavand 
i hallen. 

Vi håber at få et rigtig godt og hyggeligt stævne – og lidt 
motion på denne tid af året gør vel ingen skade?

Med venlig hilsen og på gensyn

DGI Østjylland Badminton  &   I.F. Hasle KFUM Badmintonafdelingen


