Indbydelse den Nordjyske Ungdomsholdturnering – Sæson 2022-2023
Badminton I Nordjylland indbyder hermed til fælles pointgivende ungdomsholdturnering for U9-U17/U19
BCD-rækkerne i sæson 2022/2023. Turneringen består af:
• Lokal turnering i kredsen
• Nordjysk Mesterskab for ungdomshold d. 29. april 2023 for alle puljevinderne i de rækker hvor der er
flere puljer. Nærmere info om kvalificerede hold udsendes efter turneringens udformning.
Hvorfor deltage i holdturneringen?
✓ Holdturneringen er det, som gør badminton til mere end en individuel sport og fremmer sammenhold og
kammeratskab i klubben
✓ Holdkampe er billige at deltage i – sammenlignet med stævner
✓ Holdkampe er faste tider – du ved ca., hvornår du kommer hjem
✓ Hold kan dannes fleksibelt på tværs af aldersgrupper, rækker og køn, så alle kan finde et hold på
passende styrkeniveau
✓ Holdturnering er pointgivende til ranglisten
Holdtyper i alle årgange og rækker:
• 2 + 2; 2 drenge + 2 piger
• 4 spillere; 4 drenge/piger
Alle ungdomsmedlemmer af en badmintonklub bør have tilbuddet om at spille holdturnering. Flere hold
betyder, at der kan laves flere jævnbyrdige puljer, at I ikke skal køre så langt for at spille kampe. Hermed
bliver fornøjelsen endnu større. Så husk at give alle børn i klubben tilbud om at spille holdkampe.
Se turneringsreglementet for yderligere information om holdtyper, holdsammensætning, pointgrænser og
rækker, se reglementet her: https://badmintoninordjylland.dk/wp-content/uploads/2022/06/ReglementUngdomsholturneringen-2022-2023.pdf
Holdturneringsrunder:
Kampene spilles i weekender i ugerne 43 – 46 – 49 – 2 – 5 – 10 – 12. Hvert hold spiller 4 – 7 weekender på
en sæson. Holdturneringen afvikles som stævnerunder, dvs. at 3 – 6 hold mødes og spiller flere holdkampe
samme dag.
Hvis der er weekender hvor klubben ikke har mulighed for at afholde holdrunde så send en mail til:
holdturnering@badmintoninordjylland.dk så vil vi forsøge at tage højde for det i planlægningen.
Priser:
4 spillere/2+2 hold - Kr. 700,Tilmelding:
Tilmeldingsfrist for 4 spillere og 2+2 er 30. september 2022 på Badmintonplayer.dk
Vejledning til tilmelding på Badmintonplayer findes her:
https://badminton.freshdesk.com/support/solutions/articles/22000246444-holdtilmelding-forungdomshold
Yderligere oplysninger: Badminton Nordjyllands holdturneringsadministator, Jonas Sørig,
holdturnering@badmintoninordjylland.dk
Mange glade fjerhilsner
Badminton Nordjylland

