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Til
samtlige jyske og fynske klubber!

De 3 jyske kredses ungdomsudvalg søger hermed haller til de jysk-fynske mesterskaber
individuelt for ungdom i sæsonen 2012/2013:
DATO
ARRANGEMENT
26. + 27. januar JFM INDIVIDUELT:
2013
Vi beder jer markere, om I ønsker at være arrangør af et af vore JFMarrangementer. Såfremt I af særlige årsager ønsker en bestemt række, bedes
det markeret på ansøgningen, og det skal ligeledes fremgå, om I ønsker
andre, hvis jeres ønske ikke kan opfyldes. Vi udbyder fra C – til
Eliterækker.
Hvis den store tilmelding fra de sidste sæsoner gentager sig, vil vi få brug for
mange spillesteder/haller, hvorfor spillesteder med 2 haller vil være at
foretrække, men IKKE en nødvendighed.
JFM – ØKONOMI FOR ANSØGERE:
Den arrangerende klub betales kr. 25,- pr. programsat kamp – dog min. kr. 2.500, hvoraf den skal afholde
udgifter til den arrangerende klubs turneringsledelse og halleje. Alle øvrige udgifter er den arrangerende klub
uvedkommende.

CUP 2000:
Mesterskaberne laves i CUP 2000, og det er et krav, at man som arrangør har dette program.
JFM – FORBEREDELSER/ARBEJDSOPGAVER FOR ARRANGØRERNE:
Den arrangerende klub skal indestå for at følgende praktiske forhold omkring mesterskaberne vil være i
orden: 1) dommerstole + tællekasser til ALLE baner – 2) stille turneringsledelse på min. 2 personer + 1
person til at stå for bolde – 3) udskrive dommersedler – 4) modtage og returnere bolde – 5) efter
mesterskaberne sende resultater (Cup 2000 version) til sekretariatet. 6) stille tællere til rådighed til de
afsluttende kampe i Elite- og mesterrækkerne, hvis der ikke kan skaffes dommere
7) Når programmet er sendt ud til deltagerne, står den lokale turneringsledelse for alle afbud/ændringer i
samarbejde med Badminton Midtjyllands sekretariat.
Man forsøger fra udvalgets side at skaffe ledere til alle arrangementer. Såfremt det ikke er muligt forestår
den lokale ledelse overrækkelse af medaljer.

Venlig hilsen
for udvalget

Hanne Gram, sekretær
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