
 
 

Københavns Badminton Klub 
 

indbyder til 
 

Åben turnering for rækkerne 
 

U11 B og C, lørdag den 18. april 2020 
U09 D og U11 D, søndag den 19. april 2020 

 
 
Spillested: KBK’s hal på Krausesvej 12, 2100 København Ø 
 
Kategorier: HS, DS, HD, DD, MD. Hvis man melder sig til i alle tre kategorier, må man forvente en 

længere dag i hallen. 
 
Seedning: Foretages i henhold til gældende turneringsreglement. 
 
Præmier: Til nr. 1 (1-4 deltagere), nr. 1 og 2 (5-11 delt.), nr. 1, 2 og 3 (12 eller flere delt.). 

  
Deltagere: Medlemmer af klubber under Badminton Danmark/DGI. KBK forbeholder sig ret til at 

foretage begrænsning i deltagerantallet for at sikre deltagerne en god 
turneringsoplevelse. 

 
Afvikling: Turneringen afvikles efter pulje-/cupsystemet i single og efter cupsystemet i double. 

Hvis der tid til det, kan indledende runde i nogle double-rækker også afvikles som 
puljer. Der spilles med bolde af mærket RSL.  

 
Tilmelding: Alle tilmeldinger og betalinger skal foregå via www.badmintonplayer.dk, senest 2. april 

2020. 
 
Indskud: Single 180 kr. pr. spiller/double 190 kr. pr. par 
 
Program: Programmet forefindes på www.cup2000.dk senest 7 dage inden turneringsstart. 
 
Forplejning: Caféen er åben under hele turneringen. Her kan der købes mad, drikke, snacks mm. 
 
Oplysninger: Yderligere oplysninger kan fås hos turneringsledelsen på turnering@kbknet.dk  
 
God stemning: Det skal være sjovt at være til turnering. Hvis programmet tillader det, reserverer vi 

bane 1 til hyggespil og opvarmning. Og det er naturligvis tilladt at spille på banerne 
indtil næste kamp sættes i gang. 

 
Regler: Udvis altid fairplay. Både for nye og erfarne spillere og forældre kan det være en god 

idé at læse spillereglerne for badminton, herunder fairplay-reglerne. 
 

Vi glæder os til at se jer alle til en dag med god badminton, højt humør 
og hyggeligt samvær med nye og gamle badminton-venner! 

 
Med sportslig hilsen USU - KBK 

www.kbknet.dk/ungdom 
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