Indbydelse til Begynderholdturnering for nye ungdomspillere
Holdturnering for nye spillere?
Badminton I Nordjylland forsøger med et nyt initiativ for begynderungdomsspillere. Den normale
holdturnering kører derudaf, men for alle de spillere, som er startet i efteråret og pt. ikke er en del af
holdturneringen, så er der her en fantastisk mulighed med vores begynderholdturnering.
Det er vores overbevisning at holdturneringen for mange, er en grundsten i badminton, som booster
sammenholdet, kammeratskabet og fastholdelsen i klubben. Både spillere og forældre kender i god tid
spilletiderne, så det kan passes ind i en travl hverdag. Tilmed ønsker vi at give en god oplevelse til både
spillere og forældre, ved at opstarte en holdturnering, hvor alle er begyndere.
Vi ønsker derfor at tilbyde en holdturnering for nye spillere i klubberne med start i sidste halvdel af
sæsonen. Puljerne vil blive med 3-4 hold, afhængig af tilmeldingen, og holdene kommer til at mødes i 2
holdtræf (Se nedenfor)
Hvilke rækker er det muligt at tilmelde i?
Vi udbyder holdene i holdtypen 4 spillere, da den er mest fleksibel ift. påsætning af spillere af begge køn.
Dvs., at der skal bruges min. 4 spillere til et hold. Det er dog muligt at bruge op til 8 spillere pr. holdkamp.
• *U9 (På dette hold kan man have 1 U11 spiller med).
• U11 (På dette hold kan man have 2 yngre spillere/U9’er, samt 1 ældre/U13 spiller med).
• U13 (På dette hold kan man have 2 yngre spillere/U11’er, samt 1 ældre/U15 spiller med).
*OBS – U9 spiller single på halv bane. Dette for at give en bedre oplevelse og mere spil.
Tilmelding foregår via BadmintonPlayer – www.badmintonplayer.dk og kræver i lighed med den øvrige
holdturnering, klubrettigheder til dette – Vejledning til holdtilmelding (klik her)
ALLE spillere skal inden turneringsstart, være oprettet og indplaceret i BadmintonPlayer, så det er nemt for
alle parter at registrere holdopstilling og resultater. Disse holdkampe er pointgivende til den fælles
rangliste.
Tilmeldingsfrist 9. januar 2022
Pris:
Alle holdtyper: kr. 400,- pr. hold. Vær opmærksom på, at der ved tilmelding skal betales online med kort.
Datoer:
Søndag d. 6. februar 2022
Søndag d. 13. marts 2022
Spillested: Lindholm Badmintonklub – Løvbakken 6, 9400 Nørresundby – Vi har valgt at afholde alle
kampene centralt i kredsen. Lindholm Badmintonklub vil stille med kompetente frivillige, som kan hjælpe
med afvikling, spørgsmål ift. holdsætning, indberetning mv.
De specifikke tider vil være tilgængelige ca. 14 dage før første holdrundedato. Hvert hold spiller typisk
kampe 2–3 weekender afhængig af puljestørrelserne. Holdturnering afvikles overvejende som holdtræf,
dvs. at 3 – 4 hold mødes og spiller flere holdkampe på kryds og tværs af hinanden.
Administration:
Jonas Sørig, tlf. 29724495, holdturnering@badmintoninordjylland.dk
Mange hilsner
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