Glumsø Badminton Klub
MOTIONSSTÆVNE 2019

INVITATION
Søndag den 24. februar 2019 afholder Glumsø Badminton Klub sit årlige
motionsstævne i Glumsøhallen.
Vi inviterer hermed jeres klub til at deltage, og håber I vil møde talrigt op. Stævnet
er kun for motionsspillere.
REGLER: Vi spiller efter DGI’s regler.
Der spilles kun doublekampe, dvs. damedouble, herredouble og mixdouble. Man
kan tilmelde sig i to kategorier.
Hvis tilmeldingen i en række ikke er tilstrækkelig, vil denne ikke blive oprettet.
Spillerne inddeles i puljer, således at hver spiller får mindst tre kampe, derefter
fortsætter puljevinderne med cupturnering.
Der spilles i fire rækker:
Mesterrækken:
Sidste års vindere af A-rækken + spillere i 3. division i
Landsdelene øst for Storebælt.
A-rækken:
Spillere fra 4. division i Landsdelene øst for Storebælt og
nedefter, veteran B og C.
B-rækken:
Øvede motionsspillere, der ikke deltager i holdturneringer.
C-rækken:
Andre motionsspillere.
Spillerne skal tilmeldes i den rigtige række. Klubberne er ansvarlige for at spillerne
er placeret rigtigt. I tvivlstilfælde afgør turneringsledelsen, hvor spillerne skal
placeres.
OP- OG NEDRYKNING: Har man vundet en række, rykker man op det følgende
år. Har man i to år ikke vundet en eneste kamp i rækken, rykker man ned det
følgende år.
TID & STED: 24. februar 2019 kl. 12.30. Glumsøhallen, Åsøvej 7A, Glumsø.
PRIS: 75,00 kr. pr. double pr. deltager (inkl. 1 bold pr. kamp). Indbetalingen sker
samlet for alle klubbens deltagere til klubbens bankkonto reg.nr./kontonr. 0354 –
3540 033 233, når I har modtaget programmet.
PRÆMIER: Der er præmier til 1. og 2. pladsen i rækker med over seks hold. Hvis
der er over 10 hold, er der også præmier til 3. pladsen.
TILMELDING: Senest den 8. februar 2019
Sendes til: Glumsø Badminton Klub
v/ Karen Mølbak - Vinderupvej 29 - 4160 Herlufmagle
Tlf.: 57 64 24 35 - Mail: motion@glumsoebadminton.dk
NB! Hvis du får denne invitation pr. alm. post, så send en mail med din
mailadresse til Karen, som så sender dig en pdf-invitation.
Det vil også fremover være både nemmere og billigere for os.
På forhånd tak!

