RSL / FZ Forza Danske Mesterskaber for
senior+
+35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70
Deltag på dit niveau.
Badminton Danmark og DGI arrangerer igen i år fælles RSL / FZ Forza Danske Mesterskaber for
senior+ E, A, B (Se under ”Deltagelse”).
Det gør vi i samarbejde med Herning Badminton Klub.
Vi ser frem til nogle fantastiske mesterskaber.

Dato:
16. - 17. marts 2019.

Tilmelding:
Tilmelding skal ske via badmintonpeople.dk senest d. 28. februar 2019
• Det er muligt at tilmelde med X makker i doublerækkerne, ved tilmelding på
Badmintonpeople.dk.
• FAQ til tilmelding findes ved at klikke her

Rækker:
RSL / FZ Forza Danske mesterskaber udskrives i alle rækker og årgange:
Herresingle, Damesingle, Herredouble, Damedouble, Mixeddouble.
+35E, +40E, +45E, +50E, +55E, +60E, +65E, +70E
+35A, +40A, +45A, +50A, +55A, +60A, +65A, +70A
+35B, +40B, +45B, +50B, +55B, +60B, +65B, +70B

Deltagelse:
Der er fri tilmelding i alle rækker. Der er tilmelding efter først til mølle-princippet.
• For deltagelse i RSL / FZ Forza Danske Mesterskaber i Eliterækken anbefales:
At man har sine rødder i Danmarksturneringen eller fra de øverste kredsserier og over, som
tidligere eller nuværende turneringsspiller.
• For deltagelse i RSL / FZ Forza Danske Mesterskaber i A-rækken anbefales:
At man har sine rødder i et niveau fra Kredsserierne og under, som tidligere eller nuværende
turneringsspiller.
• For deltagelse i RSL / FZ Forza Danske Mesterskaber i B-rækken anbefales:
At man ikke er tidligere eller nuværende turneringsspiller.

Kontakt
Spørgsmål og kontakt: 70 60 50 76, event@badminton.dk
Afbud senest fredag 16. marts til: event@badminton.dk
Afbud på dagen: Turneringsbordet
Badminton Danmarks Veteranudvalg/Senior + udvalg: Per Juul 40 25 02 00.

Spillesteder:
Herning Badminton Klub
Holingknuden 3
7400 Herning

Foreløbige spilletider:
Der spilles efter følgende vejledende propositioner:
• Lørdag kl. 09.00 til 19.00: Indledende kampe i alle årgange og rækker
• Søndag kl. 09.00 til 12.00: Semifinaler
• Søndag kl. 13.00 til 17.00: Finaler

Reglement for mesterskaberne:
Deltagerne skal være medlemmer af en under Badminton Danmark og DGI stående klub.
Alle Badminton Danmarks reglementer er at finde på www.badminton.dk
Deltagelse er forbeholdt
• Danske statsborgere.
• Deltagere skal senest d. 31/12 året før den pågældende turnering være fyldt henholdsvis 35,
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 for at kunne deltage i den pågældende række.

Bolde
I de danske mesterskaber spilles med RSL bolde.

Medaljer
Der udsættes mesterskabs-plaquetter til alle rækker ifm. de danske mesterskaber som vist nedenfor,
der vindes til ejendom.
• Minimum 2 spillere i rækken: Guld medaljer
• Minimum 3 spillere i rækken: Guld og sølvmedaljer
• Minimum 4 spillere i rækken: Guld og sølvmedaljer
• Minimum 5 eller flere spillere i rækken: Guld, sølv og bronzemedaljer

Bemærk
•
•
•
•
•
•

At turneringen spilles som puljeturnering i alle kategorier.
At du vil kunne følge resultaterne løbende via Badminton Danmarks App.
At der vil være festmiddag for ALLE lørdag aften, ved forudgående tilmelding.
Alle kampe i alle rækker tæller med til Badminton Danmarks nye rangliste
o Danske Mesterskaber i E rækken er en pointgivende turnering til VETU-ranglisten.
Som guldvinder i E rækken har man kvalificeret sig til VM i Polen, hvis man tilmelder sig
indenfor den af VETU fastsatte deadline. I double og mix kræver det tillige, at guldvinderne
stiller op med samme makker. Ellers bortfalder den direkte billet til VM.
Alle rækker spiller i Sportscenter Herning lørdag og søndag.

Priser og indskud:
Single 175,00 kr.
Double pr. konstellation. 250,00 kr.
Opkræves ved tilmelding via BadmintonPeople.

Tællere
Der vil være tællere til alle kampe.

Spisning/Banket/Fest
Lørdag aften:
I forbindelse med mesterskaberne arrangeres spisning og dans lørdag aften i hallen.
•
•

Prisen er kr. 260,- pr. kuvert ekskl. drikkevarer men inkl. musik.
Vi begynder kl. 20.00 med noget godt at spise, bagefter vil der være musik med fede
danserytmer.

Menuen vil være:
Forret:

Hønsesalat – frisk ananas – stegt bacon – sprød salat
Parmaskinke – melon – sprød salat – dressing
Brød & smør

Hovedret:

Kyllingelår med chili
Oksefilet krydderurtemarineret
Flødekartofler
Smørstegte kartofler
Forårssalat (Spinat – edamame bønner – feta – melon & lollo rosso)

Dessert:

Chokoladekage
Vaniljeis
Frugt

Veteranturneringsudvalget vil under middagen uddele et par priser.
Vi vil hylde de danske Europamestre fra EM, og lykønske de førende personer på ranglisten.

Overnatning:
Mødelokale/sovesal:
Overnatning i sovesal/mødelokale i Sportscenter Herning inkl. morgenmad kr. 125 pr. nat
Bookes via tilmeldingen på BadmintonPeople
Danhostel Herning, Holingknuden 2, 7400 Herning, 97123144
Ligger lige ved hallen og kan bookes på mail mail@danhostelherning.dk med reference ”Herning
Badminton Klub/Veteran DM”
Priserne er for en pakkeløsning, med overnatning, morgenmad, bad, toilet og linned.
•
•
•
•
•
•

1 pers 655 kr.
2 pers 865 kr.
3 pers 1.080 kr.
4 pers 1.290 kr.
5 pers 1.500 kr.
6 pers 1.710 kr.

Hotel Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, 7400 Herning, 97211500
Brug bookingkode “D306497223”

Bespisning:
Det vil være muligt at købe frokost i hallen under mesterskaberne.

