
Slangerup Badmintonklub 
 - En social og ambitiøs klub man ikke kommer udenom! 
 

Slangerup Badmintonklub - Idrætsvej 5 - 3550 Slangerup - www.slangerup-badminton.dk 

Slangerup Badminton 
inviterer til 

Li-Ning Cup 2019 - 1 
 

U11A, U13/15M-A og U17/19M-A 
 

Spillesteder: Slangerup hallen, idrætsvej 5, 3550 Slangerup 
 Frederiksværk hallen, Sportsvej 5, 3300 Frederiksværk 
  
Spilledage: Lørdag den 25. maj og søndag den 26. maj 2018. 
 Rækkerne afvikles på følgende dage: 
 Lørdag: U11/13/15/17/19A og U13/15/17/19M- indledende kampe. 
 Søndag: U13/15/17/19M semi/finaler. 
 Vi forbeholder os retten til at lade U15/17/19A spille begge dage afhængigt 

af antallet af tilmeldte spillere, men vil forsøge at afvikle alle indledende 
kampe lørdag, og muligvis semi/finaler søndag.  

 Det er ikke mulig at oplyse hvilke rækker der afvikles hvor før alle 
tilmeldinger er modtaget – men vi arbejder med at alle A-rækkerne 
spiller i Frederiksværk lørdag og M-rækkerne i Slangerup både 
lørdag og søndag. 

 
Deltagere: Spillere, der er medlemmer af klubber under BD og/eller DGI. 
 
Kategorier: Herre- og damesingle, herre-, damedouble og mixdouble – der kan 

deltages i alle 3 kategorier og det tilstræbes at de enkelte rækker spilles 
færdig samme dag, dog undtaget U13/U15/17/19M som spiller semifinaler 
og finaler med dommere søndag i Slangerup hallen. 

 
Regler: Der spilles efter pool/cup systemet.  
 Turneringen afvikles efter DGI/BD´s fællesturneringsreglement for 

individuelle turneringer og er pointgivende til ungdomsklassifikation.  
 Der bliver fortaget seedning, og vi forbeholder retten til at udelade 

kategorier med for få tilmeldinger. 
 
Bolde: Der spilles med fjerbolde af mærket Li-Ning. 
 
Præmier: Der vil være præmier alle 1. pladser, 2.pladser (min. 4 deltagere) og 3. 

pladser (min. 12 deltagere). 
 
Indskud: 175 kr. for singler og 200 kr. pr. par for double. 
 
Tilmelding: Sidste tilmeldingsfrist er den 9. maj 2019. 
 Tilmelding og betaling skal ske online via www.badmintonpeople.dk 
 
Program: Program offentliggøres på cup2000.dk senest 8 dage før turneringen. 
 
Tur. ledelse: Slangerup Badmintonklubs Ungdomsudvalg. 
 
Forplejning: Der må ikke medbringes mad og drikkevarer i hallerne, men hos caféerne i 

alle haller kan købes sund og lækkert mad. 
 

Alle spørgsmål skal rettes til ungdomsudvalget i Slangerup Badminton. 
E-mail: ungdom@slangerup-badminton.dk eller tlf.: 20467392 


