Dato:

17-20 oktober 2018.

Haller:

Paarup hallerne
Paarupvej 21
5210 Odense NV

Næsby hallerne
Maylandsvænget 9
5270 Odense N

Korup sportcenter
Præstevej 12
5210 Odense NV

Marienlyst hallerne
Windelsvej 138
5000 Odense C

Dalum hallerne
Mejerivej 1
5260 Odense S
Tilmelding:

Tilmelding skal foregå på Badmintonpeople senest torsdag den 27.
september 2018
VIGTIGT!
Hver spiller skal til/fravælge T-shirt, bespisning, overnatning og transport inden
spilleren kan tilmeldes til turneringen.
Alle ledere/forældre skal tilmeldes. Dette gøres ved, at vælge ’’leder/forældre’’ i
listen. Ledere/forældre skal oprettes ligesom spillere før de kan tilmeldes.
Hvis du fortryder eller ønsker at rette tilvalg for en spiller/leder/forælder INDEN
der er betalt, så klik på fjern i indkøbskurven og tilføj igen.
Tilvalg refunderes ikke efter sidste tilmeldingsfrist. Før sidste tilmeldingsfrist kan
betalte tilvalg fortrydes ved at annullere ordren i ’’Mine betalinger’’ på
BadmintonPeople.dk
TIP:
1. Vælg spiller
2. Vælg T-shirt, mad, bespisning, overnatning og transport
3. Tilmeld spiller
Gentag trin 1-3 for alle de spillere du ønsker at betale for… herefter
4. Vælg doublemakker (ved doubler skal der også vælges tilvalg til makker før
tilmeldingen er godkendt)
5. Vælg eventuel leder i listen
Skal din tilmelding af den ene eller anden årsag ændres eller annulleres, skal
dette gøres via BadmintonPeople så længe tilmeldingsfristen ikke er
overskredet. Dette gøres ved at følge FAQ, klik her

Deltagelse:

Alle spillere kan tilmelde sig ud fra den klassificering de har pr. den 27.
september 2018. Der er fri tilmelding. Der er tilmelding efter først til mølleprincippet.
Turneringen er pointgivende.
Husk selv at kontrollere din tilmelding i forhold til evt. oprykning.
Begrænsning ved for mange deltagere: Vi forbeholder os ret til at lave
ventelister for hver række ved for mange tilmeldinger.

Årgange:

U9CD, D
U11A, B, C, D
U13 E, M, A, B, C, D
U15 E, M, A, B, C, D
U17/19 M, A, B, C
U17 E
U19 E

Kategorier:

Der vil ikke blive spillet mix double i denne turnering, derfor kan hver spiller
maks tilmelde sig i 2 kategorier.

Reglement:

Badminton Danmarks bestemmelser for ledelse af Ungdomsturneringer.
Undtaget er reglerne for M og E rækkerne, hvor der på anden dagen i doubler
afvikles alle indledende kampe, semifinaler og finaler på samme dag.
Undtaget er ligeledes reglerne for at arrangør skal stille med tællere i Erækkerne. E-rækkespillere tæller efter samme regler, som alle øvrige spillere i
turneringen.
Læs mere på Badminton.dk, klik her

Foreløbig tidsplan:

Alle A, B, C, D-rækkespillere spiller single onsdag og doubler torsdag:
Alle E-rækkespillere spiller single torsdag og doubler fredag:
Alle M-rækkespillere spiller single fredag og doubler lørdag:
Onsdag 17. oktober
Kl. 09.00 – 17.00 A/B/C/D-række U9/U11/U13/U15/U17/19 HS + DS
Kl. 17.30 – 22.00 Afgang til NATURE ENERGY Park / Danisa Denmark Open
presented by Victor hallen. Afgang retur til overnatningssted 15 min. efter sidste
bold.
Hvis aftensmaden er tilvalgt, vil der blive serveret mad på NATURE ENERGY
Park, i tidsrummet 17:30-18:30. Hvis ikke der er blevet tilvalgt aftensmad i sin
tilmelding, vil der være et begrænset antal madbilletter i overs ved døren på
NATURE ENERGY Park mod betaling.
Torsdag 18. oktober
Kl. 09.00 -.16.00 A/B/C/D-række U9/U11/U13/U15/U17/19 Semifinaler og
finaler HS/DS + doubler
Kl. 09.00 – 17.00 E-række U13/U15/U17 HS + DS
Kl. 17.30 – 22.00 Afgang til NATURE ENERGY Park / Danisa Denmark Open
presented by Victor hallen. Afgang retur til overnatningssted 15 min. efter sidste
bold.
Hvis aftensmaden er tilvalgt, vil der blive serveret mad på NATURE ENERGY
Park, i tidsrummet 17:30-18:30. Hvis ikke der er blevet tilvalgt aftensmad i sin
tilmelding, vil der være et begrænset antal madbilletter i overs ved døren på
NATURE ENERGY Park mod betaling.
Fredag 19. oktober
Kl. 09.00 – 16.00 E-række U13/U15/U17 Semifinaler og finaler HS/DS +
doubler
Kl. 09.00 – 17.00 M-række U13/U15/U17/19 HS + DS
Kl. 17.30-22 Afgang til NATURE ENERGY Park / Danisa Denmark Open
presented by Victor hallen. Afgang retur til overnatningssted 15 min. efter sidste
bold.
Hvis aftensmaden er tilvalgt, vil der blive serveret mad på NATURE ENERGY
Park, i tidsrummet 17:30-18:30. Hvis ikke der er blevet tilvalgt aftensmad i sin
tilmelding, vil der være et begrænset antal madbilletter i overs ved døren på
NATURE ENERGY Park mod betaling.
Lørdag 20. oktober
Kl. 08-12.30 M-række U13/U15/U17/19 Semifinaler og finaler HS/DS + doubler

Pris:

Prisen for deltagelse er kr. 350,- pr. deltager og inkluderer følgende:
•
•
•
•
•

Adgang til Danisa Denmark Open presented by Victor på den første dag
man selv spiller Danisa Denmark Junior.
Victor Denmark Junior presented by Danisa armbånd.
Transport mellem spillested og Odense Idrætshal.
1 Victor Denmark Junior presented by Danisa T-shirt.
Aftensmad på 1. spilledag på NATURE ENERGY Park

Det er muligt at tilkøbe nedenstående ved tilmelding på badmintonpeople.dk:
Overnatning + morgenmad på skole kr. 75,- pr. person pr. nat
Spisning på NATURE ENERGY Park (forældre, søskende mv.) kr. 85,- pr
person.
Billetter til Danisa Denmark Open presented by Victor kan købes via et link, som
vil komme til alle tilmeldte efter tilmeldingsfristen (unummerede sektion hvor
deltagere i Danisa Denmark Junior også har adgang til den første dag de selv
spiller)
Armbånd:

Alle spillere får udleveret et Victor Denmark Junior presented by Danisa
armbånd, som giver adgang til Danisa Denmark Open presented by Victor på
den første dag man selv spiller.
Armbåndet er spillernes adgangsbillet til Danisa Denmark Open presented by
Victor og gælder som adgangsbillet på den enkelte spillers første spilledag.

T-shirts:

Alle spillere får udleveret en Victor Denmark Junior presented by Danisa T-shirt
på første spilledag, i den hal man skal spille i på første spilledag. T-shirts skal
bestilles ved tilmelding på BadmintonPeople senest den 27. september 2018.

Bespisning:

Tilmeldingsgebyret inkluderer én gratis aftensmad på NATURE ENERGY Park
på spillerens første spilledag. Dette skal bestilles ved tilmelding på
BadmintonPeople senest d. 27. september 2018.
Det er muligt at tilkøbe ekstra aftensmad på NATURE ENERGY Park til
forældre/søskende. Dette gøres samtidig med tilmelding på BadmintonPeople
senest d. 27. september 2018. Prisen er 85,- DKK per person.
Der vil være et begrænset antal madbilletter tilovers på NATURE ENERGY
Park, derfor vil det være muligt at købe en billet i døren på NATURE ENERGY
Park i tidsrummet 17:30-18:30 (først til mølle-princip).
Frokost kan købes i hallernes cafeteria, som vil være åbent gennem hele
turneringen.
For de der overnatter på Paarup Skole er morgenmad på skolen inkluderet i
prisen.

Overnatning:

Overnatning på Paarup Skole skal bestilles ved tilmelding på BadmintonPeople
senest d. 27. september 2018.
Pris: 75,- DKK pr. person pr. nat inklusiv morgenmad.
Medbring: liggeunderlag, sovepose mv.
Der skal være en ansvarlig leder med ved overnatning på skoler. U17 spillere
kan overnatte på egen hånd uden en ansvarlig leder, men kan ikke fungere
som leder for yngre spillere.
Der vil være vagter ved alle overnatningssteder.
I samarbejde med Scandic Hotels kan vi tilbyde overnatning under Danisa
Denmark Open til attraktive priser.
Scandic Hotels
Hvidkærvej 25
5250 Odense SV
Priserne er inkl. morgenmad, wifi og parkering
Enkeltværelse
DKK 745
Dobbeltværelse
DKK 845
3 sengs værelse
DKK 945
4 sengs værelse
DKK 1045
Værelser kan bookes ved at skrive en e-mail til odense@scandichotels.com
Ved gruppeforespørgsler (min 10 personer) kontakt da
sport.dk@scandichotels.com

Transport:

Transport mellem spillesteder er på egen hånd.
Transport mellem spillested og Danisa Denmark Open presented by Victor er
inkluderet i tilmeldingsgebyret, men skal bestilles ved tilmelding på
BadmintonPeople senest d. 27. september 2018.
Alle spillere og ledere kan blive transporteret t/r via bus. Transport skal bestilles
ved tilmelding på BadmintonPeople senest den 27. september 2018
Der skal være en ansvarlig leder med bussen t/r til Danisa Denmark Open
presented by Victor. Ikke-overnattende spillere er på eget ansvar.

Medaljer:
Danisa Denmark Open
Presented by Victor:

Der uddeles medaljer til henholdsvis 1., 2. og de to 3. pladser i alle rækker.
Under Victor Denmark Junior presented by Danisa kan du opleve badminton i
verdensklasse.
En bus vil transportere alle til Danisa Denmark Open presented by Victor, hvor I
på nært hold kan følge de danske og udenlandske stjerner kæmpe om titler og
trofæer.
Bussen kører retur til overnatningsstedet 15 minutter efter sidste bold.

Ledere:

ALLE ledere eller forældre som er med som ansvarlig voksen SKAL tilmelde sig
via BadmintonPeople.dk. senest d. 27. september 2018.
Her kan ledere også tilkøbe billetter til Danisa Denmark Open presented by
Victor, overnatning, bespisning på NATURE ENERGY Park og transport. Det
kræver en profil på www.BadmintonPeople.dk for at tilmelde sig som leder til
Victor Denmark Junior presented by Danisa. Alle spillere skal være tilknyttet en
leder, denne leder må gerne være tilknyttet flere klubber.
Ledere skal huske at købe billetter på BadmintonPeople til Danisa
Denmark Open presented by Victor, hvis de ønsker at følges med deres
spillere.

Tilkøb af familiebilletter:

Det er muligt at tilkøbe ekstra billetter til dig selv og din familie. Billetterne købes
via et link, som vil komme til alle tilmeldte efter sidste tilmeldingsfrist den 27.
september 2018.
Prisen for voksne pr. billet er 150,- kr./stk. U15 søskende 75,- kr./stk.
VIGTIGT!
ALLE bestilte og betalte billetter vil i begyndelsen af oktober 2018 blive
sendt som pdf-billet til den e-mailadresse der er opgivet ved tilmelding på
BadmintonPeople. Alle billetter scannes i indgangen til Danisa Denmark
Open presented by Victor og kan naturligvis kun scannes gyldigt én gang.
Personen der har foretaget tilmeldingen, har ansvaret for at billetter
printes.
Alle tilkøb vil være til den unummererede sektion hvor deltagerne til Victor
Denmark Junior presented by Danisa sidder.
Eventuelle restbilletter vil blive solgt i billetsalget i Odense Idrætshal til
normalpris.

Relevante links:

Tilmelding af spillere og ledere via
http://www.badmintonpeople.dk/User/NewUser/

Fotografering:

Med din tilmelding accepterer du (tilmelder/deltager/forældre) og giver hermed
mit samtykke til, at Badminton Danmark frit må benytte situations -billeder, video- og -lydoptagelser taget i forbindelse med Denmark Open aktiviteterne
generelt (Junior, Senior, Para, Special), hvor du kan være på i situationer.
Herunder beskåret, fritlagt, zoomet og centreret til brug, også til brug for
collager. Herunder ligeledes generelt og specifikt til reklame, illustrering og
markedsføring af badmintonsporten ifm. f.eks. konkurrencer, aktiviteter,
invitationer, programmer, magasiner o. lign.

Kontaktperson:

Badminton Danmark, Event@badminton.dk, 70 60 50 76

