Badmintonturneringer
Begynderstævner:
Har du lyst til at prøve at være med til en badmintonturnering, men er usikker på hvordan en
turnering forløber, så kunne det være en god ide at deltage til et DGI begynder stævne.
DGI laver begynderturneringer, hvor formålet er vise, hvad det vil sige at spille turneringer.
Deltagere er spillere som aldrig har deltaget i en turnering før, og der bliver derfor gjort meget
ud af introduktion til, hvad en turnering er, og hvordan en sådan forløber. Ofte bliver kampene
også spillet på tid.
Hvis du har lyst til at deltage skal til du selv tilmelde dig via nedenstående link. Vær
opmærksom på, at der alene er plads til 30 spillere, så tilmeld dig hurtigt så du er sikker på at få
en plads. Ofte får man nye venner når man er ude og spille turneringer, men det er også rigtigt
hyggeligt, hvis man er afsted med en holdkammerat, så tag fat i en ven og hør om han/hun vil
med.
3/9-2017 Charlottenlund (Tilmeldingsfrist 30/8):
https://www.dgi.dk/badminton/arrangementer/201721104008
30/9-2017 – Birkerød Badmintonklub (Tilmeldingsfrist 18/9):
https://www.dgi.dk/badminton/arrangementer/201718104010
4/11-2017 Nordrup (Tilmeldingsfrist 22/10):
https://www.dgi.dk/badminton/arrangementer/201717104505

Individuelle turneringer
Har du efterfølgende fået lyst til at deltage i de pointgivende turneringer, skal du tilmelde dig via
badmintonpeople.dk. Her er der ofte ikke begrænsninger i antal deltagere, men man skal
overholde tilmeldingsfristen, som er ca. 14. dage før turneringen.
Du kan finde en oversigt over, hvilke turneringer du kan deltage i på badmintonpeople.dk under
sæsonplan. Du skal angive hvilken årgang du spiller i.
U9 =Børn født i 2009 og senere
U11 = Børn født i 2007+2008
U13 = Børn født i 2005 +2006
U15 = Børn født i 2003 + 2004
Bogstavet angiver hvilken række der kan deltage i de enkelte turneringer. Man starter i D og så
rykker man op til C til B til A til M og til sidst til E. Hvis der er angivet en turnering med X betyder

det, at dette er en turnering, hvor deltagerne ikke må have deltaget i de pointgivende
turneringer før.
For at kunne lave en tilmelding på badmintonpeople.dk skal man oprette en profil. Der findes en
masse gode vejledninger på badmintonpeople.dk hjemmeside. Link til de forskellige
vejledninger, hvor du kan finde svar på det meste: http://badmintonpeople.dk/Info/Guide/Help
Har du behov for at komme i gang med badmintonpeople.dk er du velkommen til at kontakte
Charlotte Skou på dinnyk2005@gmail.com.
Holdturnering:
Herudover kan vi ligeledes opfordre til at du deltager i holdturneringen – husk du skal tilmelde
dig nu, da holdene bliver sat fra starten af året og man kan ikke efterfølgende oprette ekstra
hold.
Rigtig god fornøjelse.

