
 

 

  
DMU-tilmelding 

Danmarks Mesterskaber for Ungdom 
 

Fredag den 27. marts – søndag den 29. marts 2020 
i Varde. 

 
 

Den 14.1.2020 
 
Kære ungdomsspillere og forældre 
 
Skal I med til sæsonens højdepunkt - vores årlige klubtur til DMU (Danmarks Mesterskab 
Ungdom)?  
 
Den 27. – 29. marts kører vi i samlet flok fra KBK til Varde for at tilbringe weekenden med 
klubkammerater, trænere og masser af andre badmintonspillere. Alle ungdomsspillere kan være 
med - om du er 9 eller 17, ny breddespiller eller erfaren talent-spiller. Vi skal dyste om medaljer i M, 
A, B, C og D-rækkerne, og vi skal spille og se masser af god badminton - og først og fremmest 
have det sjovt. 
 
Læs om sidste års DMU-tur her: https://kbknet.dk/beretning-fra-dmu-turen-2019/ 
 
I første omgang har vi brug for en tilkendegivelse om, hvor mange, der gerne vil med. Det skal vi 
bruge til at reservere busser ud fra og vurdere behov for frivillige. Det eneste vi forventer af dig lige 
nu er: 
 
• At du kan være med fra fredag morgen til søndag aften, dvs. du skal tage en dag fri fra skole 
• At du har lyst til at spille turnering (der er plads til nybegyndere og rutinerede spillere - og alle 

derimellem) 
• At du har lyst til at være sammen med dine klubkammerater og trænere over en hel weekend 
• Hvis du er U11 eller U09 skal der være en voksen ansvarlig med, dvs. enten forælder, større 

søskende eller anden voksen som du kender. 
 
Prisen forventes at blive omkring 1200,- pr deltager (inkl. transport, overnatning, kost og 
turneringsdeltagelse), men vil først blive regnet præcist ud, når vi har hørt fra jer og ved, hvor 
mange vi ca. bliver. I februar får I også alle detaljer om, hvordan I tilmelder jer selve turneringen 
(det står I nemlig selv for), betaling, arrangementet mv.  
 
Frivillige forældre 
Turen er meget afhængig af, at der er forældre, som vil være med som frivillige. Vi hører derfor 
også meget gerne fra voksne, som gerne vil med som frivillig. Tager du som frivillig bussen 
sammen med spillerne, får du busturen gratis. I vil blive indkaldt til et møde, hvor vi fordeler 
ansvaret for børn og praktiske opgaver. NB! At være frivillig kan betyde, at man kan få ansvar for 
andre børn end egne, og at man ikke nødvendigvis er i hal med sit eget barn alle dagene. 
 
Forælder men ikke frivillig 
Du er selvfølgelig også meget velkommen til at tage med for at følge dit eget barn, uden at være 
frivillig, men vi vil stadig meget gerne vide det, så vi har overblik over, hvor mange børn vi har 
ansvar for. Sover du samme sted som os, eller sørger du selv for overnatning, så skriv meget gerne 
det også. Som forælder er der mulighed for at tilkøbe plads i bussen. 
 



 

 

 
Vil du med? 
Så skal du i første omgang blot udfylde denne formular: 
 
https://forms.gle/NmLadFTeXTN7Wxhj8 
 
Eller alternativt sende en mail til thomsen@rink.dk (Pia Thomsen).  
Vi vil gerne vide: 
 
• Dit navn 
• Din fødselsdag (dd-mm-år) 
• Din række (fx U13B eller U17M) - hvis ikke du har spillet turnering eller holdkampe før, skriver du 

bare det i stedet. 
• Din t-shirt størrelse (til bestilling af klubtrøje) 
• Om en eller begge dine forældre gerne vil med som frivillig voksen (dvs. hjælpe med at passe 

godt på en gruppe KBK’ere) Skriv også gerne om den frivillige forælder vil sove sammen med os 
andre eller foretrækker at arrangere overnatning selv. 

• Om du har forældre med – og om de gerne vil købe plads på bussen eller kører selv (men som 
ikke er med som frivillig hjælper). 

• Din mailadresse, som vi kan sende yderligere information til. 
 
Vi vil gerne høre fra dig senest søndag den 9. februar 2019. 
 
Vi håber, at vi endnu engang får en masse fantastiske KBK'ere med på tur - og glæder os allerede 
til endnu en herlig tur med klubben. 
 
Har du et spørgsmål så skriv (helst) eller ring til Pia på thomsen@rink.dk eller tlf. 61249991. 
 
Mange hilsner 
 
DMU-arrangørerne 
 

 


