Indbydelse til Ungdomsholdturnering 2019/2020
Knap 500 hold var med i sidste års holdturnering og vi håber at endnu flere klubber griber chancen og spiller med i
kommende sæson.
Holdturneringen er for mange en grundsten i badminton, som booster sammenholdet, kammeratskabet og
fastholdelsen i klubben. Både spillere og forældre kender i god tid spilletiderne, så det kan passe ind i en travl
hverdag. Den styrkemæssige tilmelding, giver mulighed for spændende og jævnbyrdige kampe i hallerne.
Rammer for sammensætning af hold i turneringen giver klubberne gode fleksible muligheder, for brug af spillere på
tværs af årgange, køn og rækker. Kniber det med at finde hold til enkelte spillere, kan der dannes holdfællesskaber
mellem flere klubber. Se mere i reglementet om de mange muligheder.
Den fælles holdturnering mellem Badminton Danmark og DGI, giver bedre mulighed for at tage højde for geografi i
puljesammensætningen. Naturligvis under forudsætning af at mange hold deltager i turneringen. Denne sæson
fortsætter vi samarbejdet omkring 4+2 og 4+3 rækkerne med København. Vi håber at kunne udbygge den positive
udvikling fra sidste sæson, og få endnu flere hold med.
I sæson 2019/2020, udbydes følgende holdtyper:
 4 spillere / 4 piger
 4+2 (4 drenge og 2 piger) – Udbydes fælles med Badminton København
 4+3 (4 drenge og 3 piger) – Udbydes fælles med Badminton København
Bemærk at Ungdomsholdturneringsreglementet er justeret en del til kommende sæson. Således at der tages
udgangspunkt i ranglistepoint ved sæsonstart. Læs derfor §7-9 i reglementet grundig igennem før tilmelding af hold.
Link til Reglement for ungdomsholdturnering 2019/2020 - vær også opmærksom på muligheden for holdfællesskaber i
§11.
Holdturneringsrunder:
Holdturneringsrunder ligger i uge: 38 og 40 (4+2 og 4+3 hold). 43, 46, 49, 2, 4, 8, 10 (alle hold).
Hvert hold spiller typisk kampe 4–6 weekender på en sæson afhængig af puljestørrelserne. Holdturnering afvikles
overvejende som mini-træf, dvs. at 3 – 4 hold mødes og spiller flere holdkampe samme dag.
Pris:
Alle holdtyper: kr. 750,- pr. hold. Vær opmærksom på, at der ved tilmelding skal betales online med kort.
Tilmelding:
Tilmeldingsfrist for 4+2 og 4+3 er 15. august 2019 på Badmintonplayer.dk.
Tilmeldingsfrist for 4 spillere er 5. september 2019 på Badmintonplayer.dk.
DMU- og Sjællandsmesterskaberne for ungdomshold:
Det bedst placerede hold fra Sjælland indbydes til Sjællandsmesterskab for hold i Solrød Strand/Taastrup i uge 12
2020.
4 spillere - Som minimum udtages puljevindere til DMU – Hold 25.-26. april 2020.
4+2 og 4+3 - Som minimum udtages bedst placerede hold til DMU – Hold 25.-26. april 2020.
Holdturneringsinformationsside og -administration:
Find reglementet, gode råd og følg gennem hele sæsonen opdateringer på ungdomsholdturneringens infoside:
www.dgi.dk/202017105000
Administration:
Lars Lau, tlf. 79404717, lars.lau@dgi.dk, Christina Blum, tlf. 79404814, christina.blum@dgi.dk
Niklas Pedersen, tlf. 70605076 tast “1” for BadmintonPeople, nipe@badminton.dk
Mange hilsner
Badminton Sjælland og København, DGI Nordsjælland, Storstrømmen og Midt- og Vestsjælland Badminton.

