Pointgivende ungdomsholdturnering 2018/19
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. I
de højeste rækker vil der fortsat være samarbejde mellem alle jyske/fynske kredse/DGI landsdele, mens B,
C- og D-rækkerne spilles forholdsvis lokalt.
I sæson 2018/2019, udbydes følgende holdtyper:
 4 Spillere
 4 Piger
 4+2
 4+3
1. Alle holdtyper/-kampe er pointgivende til ungdomsklassifikationen.
Se mere info i vedhæftede bilag.

Aldersgrupper sæson 18/19:
U9
Årgang 2010 og yngre
U11
Årgang 2008 - 2009
U13
Årgang 2006 - 2007
U15
Årgang 2004 - 2005
U17/U19
Årgang 2000 - 2003

Holdturneringsrunder:
Holdturneringsrunder ligger i uge: 43, 46, 49, 2, 4, 8, 10.
Klubberne bedes reservere haltid i disse weekender. 4+3 og 4+2 rækker så vidt muligt om søndagen.
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:
4 spillere/piger kr. 400,- pr. hold.
4+2 kr. 750,- pr. hold.
4+3 kr. 1000,- pr. hold.
Vær opmærksom på at der ved tilmelding skal betales online med kort.
Tilmelding:
Tilmeldingsfrist for 4+3 og 4+2 hold er 6. september 2018 på BadmintonPeople.
Tilmeldingsfrist for øvrige hold er 27. september 2018 på BadmintonPeople.
DMU for ungdomshold:
Som minimum udtages puljevindere til DMU – Hold 13.-14. april 2019.
Nyheder i sæson 18/19:
Her ligger det nye Reglement for kommende sæson.
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