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STÆVNE I
VEJEN IDRÆTSCENTER
6.-7. MARTS 2018
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Vejen Badmintonklub indbyder til 60+ stævne i Vejen Idrætscenter. Stævnet byder på masser af
badminton, sjov og hygge på tværs af klubberne.

Stævnegebyr:
For kun kr. 775.- får du:
• Mange jævnbyrdige badmintonkampe i double og mix.
• Overnatning på flersengsværelser*.
• Aftensmad - tirsdag – musik v. Duetten og Mejse.
Spiller igen i år medrivende dansemusik.
• Morgenmad - onsdag**.
• Bolde og masser af nye badminton modstandere.
• Mulighed for en svømmetur og besøg i wellness-afdeling.
• Konkurrencer i infostanden m/præmier.
* Der er mulighed for tilkøb af dobbelt og enkeltværelse.
** Sportscaféen har åbent under hele opholdet, med
mulighed for tilkøb af frokost tirsdag og onsdag.
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Jævnbyrdige kampe...
Turnering hvor jævnbyrdigheden øges fra runde til runde.
Rækker / tre aldersgrupper: 60+, 70+ og 80+.
Damedouble – herredouble – mixdouble
A-række: Turneringsspillere - tidligere turneringsspillere
B-række: Let øvede
C-række: Nybegyndere
To kategorier HD/mix og DD/mix.
Melder du dig kun i en kategori, kan vi ikke garantere kampe begge dage.
Har du ikke selv en makker, vil stævneledelsen forsøge at finde en til dig.
1. runde af de rene doubler spilles onsdag.
I tilfælde af for få tilmeldinger kan rækker sammenlægges.
Såfremt spillere fra to forskellige rækker spiller sammen, vil parret blive placeret i højeste række.
Præmietagere rykkes op.
Tilmelding på
https://vejenkom.halbooking.dk/proc_formular.asp?pid=01&formular=64
senest den 23. februar 2018. Betaling sker online med dankort.
Ved afbud senere end 23. februar 2018 - tilbagebetales stævnegebyret ikke.
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Tilkøb af værelser:
Enkeltværelse pr. person 400,00 kr.
Dobbeltværelse pr. person 150,00 kr.

Læs mere om Vejen Idrætscenter på www.vejenic.dk
KONTAKTPERSON:
Benny Andreasen - bennygertrud@gmail.com

Teknisk
stævnearrangør:
DGI Fyn 60+

