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Begynderstævne i Ry

Stævnet starter kl. 9

Målgruppe:

Begynderstævner er naturligvis for 

begyndere.

En begynder er for eks.:

• En spiller som er startet med at spille i 

denne sæson

• En spiller som har spillet lidt længere 

tid, men ikke har været til stævne endnu

• En lidt mere øvet spillet, som kun har 

opnået point i holdkampe - og ikke fra 

stævner.

Aldersgrupper:

U9 Årgang 2007/2006 - U11 Årgang 

2005/2004  - U13 Årgang 2003/2002 - 

U15 Årgang 2001/2000

Der skal være minimum 1 voksen med 

fra klubben, der er indstillet på at 

hjælpe med at tælle points og vejlede 

børnene.

Stævnet er ikke pointgivende til den fæl-

les DGI/BD ungdomsklassifikation.

Stævneform:

Model 1:

Der spilles i puljer i single, så spillerne 

garanteres mindst 3 kampe hver.

Herefter spilles der cup med semifinaler/

finaler.

Model 2:

Der spilles i puljer og kampene spilles 

på tid. Spillerne går i nye puljer 1 eller 2 

gange, afhængigt af deltagerantallet.

Stævnet varer maks. 3 timer for den 

enkelte spiller, hvis man er tilmeldt i 1 

kategori og 6 timer, hvis man er tilmeldt i 

2 (både single og double).

DGI Østjylland beslutter efter tilmelding 

hvilken model, der spilles efter, når der 

skal laves program, da det er afhængigt 

af antal tilmeldte.



Gl. Rye hallen
Nyvej 1, 8680 Ry

 

Tilmelding:

Online her senest  den 2. oktober 2014

Der kan tilmeldes i single og double i drenge- og pigerækken. Det er tilladt at til-

melde med X-makker.

Deltagerpris:

100 kr. Tilvalg: Erindringsmedalje 20 kr. 

Vi forbeholder os ret til at aflyse eller sammenlægge rækker ved for få tilmeldte. Ved

aflysning returneres deltagergebyret.

Der er gratis frugt til børnene og kaffe til forældrene.

Program:

Programmet kan ses på www.dgi.dk/badminton/oestjylland

Der vil være tællere på alle baner.

Yderligere oplysninger:

Ry: Helle Arbjerg, tlf. 20210904 Mail: helle.arbjerg@live.dk

DGI Østjylland Badminton: Arne Tophøj, tlf. 22925422. Mail: to@rhe.dk

Mette Quist Pedersen , tlf. 7940 4313. Mail: mqp@dgi.dk 

http://www.badmintonpeople.dk/DBF/Turnering/TilmeldTurnering/#44524


PÅ GENSYN TIL BEGYNDERSTÆVNE

Kom til et sjovt og
hyggeligt stævne,
hvor det drejer sig
om at prøve mere
end at vinde

 
Præmier:
Der er 1. og 2. præmie i alle rækker ved min. 4 deltagere 
3. præmier ved min. 9 deltagere


