SKAL DU SLUTTE SÆSON 2013-14 AF SAMMEN MED ALLE DINE
BADMINTONVENNER?
SKAL DU BANKE EN SVENSKER OG TÆVE EN FINNE?
SKAL DU MED NÅR VI FOR 4. GANG TAGER TIL GØTEBORG OG
SLÆBER næsten ALLE PRÆMIERNE MED TIL DANMARK?
SKAL DU MED TIL GOTHENBORG OPEN?

Invitation til Sjællandskredsens spillere

SBKR U11A og U13-U19 E/M-række tur til Gøteborg, Sverige, d. 30. maj – 1. juni 2014
Badminton Sjælland har besluttet at gentage succesen fra de sidste par år og
invitere til en tur til Gøteborg i maj/juni måned.
Turen vil foregå med bus, med afgang tidlig fredag morgen d. 30. maj og hjemkomst
sent søndag aften d. 1. juni.
Foreløbig plan (endelig rejseplan følger inden afrejse):
Afgang: 30. maj opsamling i Ballerup kl. 7.00
Ankomst: 1. juni til Ballerup kl. 20.00
Pris:
Pris for bus + hotel + mad er kr. 1.400 kr. + tilmeldingsgebyr til turneringen.
Transport til og fra Ballerup er for egen regning.
Overnatning, kost og transport:
Vi skal bo på Scandic Backadal i Göteborg. Vi skal bo på 2-3 sengs værelser. Der er
bestilt aftensmad og morgenmad på hotellet. Frokost spises i hallen. Vi vil forsøge at
ændre maden til frokosten – da specielt de yngre spillere ikke har sat pris på
frokosten de sidste år. Alle måltider er indeholdt i prisen. Vores busser vil køre alle
mellem hallen og hotellet hele weekenden.
Tilmelding:
Hvis du ønsker at deltage, skal vi have dit bindende svar senest onsdag d. 9. april.
Du vi efter tilmeldingsfristen modtage en bekræftelse og et kontonummer, hvor du
skal indbetale de 1400 kr. for rejsen + tilmeldingsgebyr (U11: 170, U13: 190, U15: 210,
U17: 230, U19:270 pr. række/pr. par SEK).

Tilmelding SKAL ske via nedenstående link – hvor ALLE oplysninger skal udfyldes:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhqEg5MEKeQPdGxGQzBtOW43Wj
RFTDNvZ2l6TjF6aUE#gid=0
Vær omhyggelig, når du udfylder!!!!
Tilskud:
Badminton Sjælland yder et tilskud til alle på 250-300 kr. pr. spiller. Dette tilskud ER
indregnet i prisen på 1.400 kr. Desuden betaler Badminton Sjælland for de trænere
og ledere, som deltager på turen.
Ikke Badminton Sjælland spillere:
Der er mulighed for at have spillere med fra andre kredse i fald, der er plads i
bussen. Spillere som IKKE spiller i en klub under Badminton Sjælland, modtager IKKE
tilskud.
Først til mølle:
Der er tilmelding efter først til mølle. Vi ønsker at fylde bussen op og kører enten i
en bus med plads til 50, en til 80 eller i to busser med plads til 50 i hver. Vi
forbeholder os ret til at begrænse antallet af deltagere – så det passer bedst med
pladserne i bussen.
Rækker – NYT I 2014!!!!!!!!:
Turneringen afvikles i U11, U13, U15, U17 og senior A og B – og i single, double og mix.
U19 deltager i senior – og tilmeldes normalt i A-rækken. I U13, U15 og U17 er
turneringen blevet en del af det der svarer til den danske grand-prix – så de bedste
svenske spillere forventes at deltage. Der vil desuden være en række – som ikke er
Eliterække. Alle danske elitespillere vil blive tilmeldt i den svenske eliterække –
kaldet niveau 4. Mesterrækkespillere kan ønske at spille niveau 4. Vi anbefaler, at de
stærkeste mesterrækkespillere tilmelder i niveau 4. Det er de svenske arrangører
der i sidste instans bestemmer, hvem der spiller i hvilken række. Du kan som
udgangspunkt tilmelde i 3 rækker. Hvis tilmelding bliver begrænset pga. for mange
tilmeldinger skal det allerede på tilmeldingstidspunktet angives, hvilken kategori man
ønsker af fravælge – såfremt ens årgang ændres til kun 2 kategorier pr. spiller.
Dette SKAL anføres i tilmeldingsskemaet. Du kan sagtens tilmelde med x-makker,
hvis du ingen makker har. Enten finder vi en når vi tilmelder – eller også finder
arrangøren en.
Den officielle invitation er tilgængelig på http://varvinden.com/open2014/ , hvor man
også kan se billeder fra sidste års Gothenburg Open.

Ledere og trænere:
De årgangsansvarlige trænere (eller andre med tilknytning til kreds og/eller årgang)
vil deltage, samt et tilstrækkeligt antal ledere. Vi har brug for nogle frivillige
forældre, der har lyst til at være med. Vi kan dog ikke på forhånd sige hvor mange –
og i hvilke årgange, da det bl.a. afhænger af antallet af tilmeldinger. Hvis du er
interesseret kan du sende en mail til Siv Jønsson på Siv.joensson@gmail.com. Skriv
gerne om du meget gerne vil med – eller om du tager med – hvis vi mangler. (Det er
faktisk en hyggelig weekend – og af en eller anden grund er badminton-børn altid søde
børn )
Spørgsmål:
Hvis du har øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Siv Jønsson på mail.
Vi håber på en spændende og god weekend med en masse gode kampe.
Mange fjer hilsner
Ungdomsudvalget
Badminton Sjælland

Se også invitationen på www.badmintonsjaelland.dk

