
   
 
 

Værløse Badminton inviterer til turnering for 

U13AB, U15MA samt U17/U19M 

15. og 16. august 2020 
 

Grundet Covid-19 retningslinjerne har vi ændret på turneringen. 
Sørg derfor for at læse denne invitation inden der tilmeldes til turneringen. 

 
 
Spillested: Værløsehallerne, Stiager 6-8, 3500 Værløse. 
 
Tidspunkt: U13 A og B spiller kun søndag. 
 U15 M og A spiller kun lørdag. 
 U17/U19M spiller enten lørdag eller søndag. Hvilken dag det bliver besluttes 

under programlægning, men man kommer kun til at opleve at spille én dag. Evt. 
bliver drenge- og pigekategorierne i U17/19M afviklet på forskellige dage. 

 
Deltagere: Opstillingsberettigede spillere jf. Badminton Danmarks turneringsreglement. 
 
Kategorier: Herre- og damesingle, herre-, damedouble. Der kan deltages i begge kategorier. 

Der spilles ikke mixdouble. 
Det er pt. muligt at tilmelde sig i mixdouble via badmintonplayer, men dette afvikles 
altså ikke og tilmeldingerne vil blive annulleret. 
Vi forbeholder os ret til begrænsning af deltagerantallet samt udeladelse af en 
kategori ved for mange eller for få tilmeldinger. Specielt kan deltagerantallet 
begrænses i forbindelse med overholdelse af de til den tid gældende Covid-19 
retningslinjer. 
 

Turneringsregler: Turneringen afvikles efter Badminton Danmarks turneringsreglement. Der spilles som 
udgangspunkt efter pool/cup systemet. 

 
Præmier: Der udleveres præmier til alle vindere, og til finalister i rækker med mindst 5 

deltagere. Desuden til 3.-4. pladser hvis der er 12 deltagere eller mere i en række. 
 
Indskud: U13B: 140 kr. for singler og 160 kr. pr. par for doubler. 

U13A: 180 kr. for singler og 200 kr. pr. par for doubler. 
U15A: 180 kr. for singler og 200 kr. pr. par for doubler. 
U15M: 200 kr. for singler og 220 kr. pr. par for doubler. 
U17/U19M: 220 kr. for singler og 240 kr. pr. par for doubler. 

 
Tilmelding: Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 30. juli 2020. Tilmelding og betaling skal ske 

online via badmintonplayer.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til 
tilmeldingvb@gmail.com eller til Michael Pilegaard Hansen, mobil 99552131 

 
Program: Program planlægges offentliggjort 7 dage før turneringen. 
 
Turnerings-  
ledelse: Værløse Badminton v/UngdomsSpilleUdvalget. 
 
 
 
 

Værløse Badminton 

siger på gensyn i Værløsehallerne til en spændende og hyggelig turnering! 


