
TØNDERSTÆVNE

4. + 5. JAN. 2020
Badminton Sønderjylland, DGI Sønderjylland inviterer i

samarbejde med SDU og Tønder Badmintonklub...
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Få en fed klubtur....
Kom til Tønderstævne med dine venner!
Turneringen er for spillere i U9D -U11 ABCD-U13ABCD-
U15MABCD- U17/19 MABCD.

Sted: Tønderhallerne
            Sdr. Landevej 4-6, Tønder
            Klosterhallerne
            Idrætsvej 1, Løgumkloster
            evt. Bredebrohallerne

Der kører busser mellem hallerne

Indkvartering:
Alle indkvarteres i Tønder på
nærliggende skoler fra kl. 8:00
lørdag morgen.

Turneringen starter lørdag kl. 9:00
- slutter søndag kl. 17:00

Turneringen er pointgivende
i henhold til  ung. klassifikationen.
Der kan tilmeldes i single, double
og mixdouble.

Hver spiller må deltage i 3 kategorier men
kun tilmelde sig i én række.

Bolde: RSL

Hvis du vil være sikker på at spille
både lørdag og søndag, skal du
tilmelde dig i både single og hhv.

herre/damedouble.
Der kan tilmeldes med X-makker
Turneringsform:
pulje/cup i alle rækker.

Præmier/medaljer
Der er præmier til alle 1. og 2.
pladser, samt til 3. pladser hvis der
er 12 eller flere deltagere/par i
rækken.

Ledere:
Hvis en klub har spillere der skal
overnatte, skal der tilmeldes en
leder fra klubben.
Pris:
* spillere (single/double/mix))
kr. 320,-
*Overnatning inkl. morgenmad   kr.
80,-
* Forplejning (aftensmad lørdag,
og frokost  søndag) kr. 150,-
* gratis svømmehal lørdag aften
* gratis kaffe/the til ledere lørdag
* Gratis frugt til alle spillere.
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kanon fjer-weekend!
Gratis svømmehal lørdag aften!!

Medbring:
Idrætstøj, ketsjer, badetøj,
sovepose og liggeunderlag.

Sov med dine venner hele
weekenden.

Program:
Program og praktiske oplysninger
ligger på BadmintonPlayer fra
fredag den 27. december 2019.

RSL er til stede med en veludstyret
butik, hvor der kan handles og der
foretages opstrengning af ketsjere.

Infostand:
Hver klub skal lørdag afhente
kuvert med armbånd til alle der har
tilkøbt forplejning.



Tilmelding

Online på BadmintonPlayer, senest den 12. december 2019

Hvis du skal tilmeldes som leder/forældre, vil det være fint at
tilmelde dig for den klub, som du skal være leder/forældre for.
Så får I info, overnatning mv. sammen med den rigtige klub.
(hvis du fx. ikke står på BadmintonPlayer for den samme klub
som dine børn)

Vi glæder os til at se dig til Tønderstævne 2020

Hvis du vil være sikker på at skulle spille både lørdag og søndag
skal du ...

HUSKE AT TILMELDE DIG I BÅDE SINGLE OG HHV. HERRE/
DAMEDOUBLE.

Der kan tilmeldes med X-makker

kontakt: britt.lauritzen@dgi.dk  tlf: 7940 4508

Om Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet er en invitation til fællesskab,

motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion.
Det starter med dig – og involverer hele Danmark.


