ARRANGØR
Badminton Danmark og DGI Badminton i samarbejde med Vejle Badmintonklub.
TILMELDING
Tilmelding skal foregå via BadmintonPlayer.dk senest torsdag den 5. september 2019.
Her kan du også bestille transport, bespisning samt overnatning.
Det er tilladt at deltage i 3 kategorier (single, double og mix).
Vi anbefaler at man minimum tilmelder sig i 2 kategorier.
OBS! Tilmeldingen sker efter først til mølle-princippet. Vi forbeholder os derfor ret til at lave
ventelister ved for mange tilmeldinger.

VIGTIGT!
Der gælder særlige tilmeldingsprocedurer for denne turnering:
• Alle SKAL vælge tilvalg inden man kan tilmeldes turneringen. Hvis man ikke ønsker tilvalg,
vælges der blot ”nej” ud for disse.
• Alle ledere/forældre som skal overnatte, have forplejning osv. SKAL tilmeldes. Dette gøres
ved at vælge ’’leder/forældre’’ i listen. Ledere/forældre skal oprettes ligesom spillere før de
kan tilmeldes.
• Hvis du fortryder eller ønsker at rette tilvalg for en spiller/leder/forælder INDEN der er betalt,
så klik på fjern i indkøbskurven og tilføj igen.
• Tilvalg refunderes ikke efter sidste tilmeldingsfrist. Før sidste tilmeldingsfrist kan betalte
tilvalg fortrydes ved at annullere ordren i ’’Mine betalinger’’ på BadmintonPeople.dk
• Sammensætning med x-makker sker ved at sende en mail til event@badminton.dk med
tilsagn fra begge parter. Det kan frem til sidste tilmelding gøres ved at annullere ordren
under ”Mine betalinger”. Se hvordan, klik her.
TIP
1. Vælg spiller
2. Vælg transport, bespisning og overnatning
3. Tilmeld spiller i en kategori (HS, DS, HD, DD, MD)
4. Gentag trin 1-3 for alle de spillere du ønsker at tilmelde og betale for… herefter
Vælg næste kategori (HS, DS, HD, DD, MD) Ved doubler skal der også vælges tilvalg til
makker før tilmeldingen er godkendt.
5. Vælg eventuel leder i listen
DELTAGELSE
• Alle spillere kan tilmelde sig ud fra den klassificering de er registreret med på
BadmintonPlayer pr. 5. september 2019.
• Er man rangeret i en bufferzone (f.eks. MA) skal man tilmelde sig i sit højeste bogstav. Så
er man MA, skal man tilmelde sig i M.
• Alle kategorier SKAL spilles i samme årgang/række (gælder alle spillere). Deltageren har
selv ved tilmelding ansvaret for korrekt tilmelding via BadmintonPlayer.
• Spillere der tilmelder sig forkert, vil blive flyttet administrativt. Makkere til spillere som har
tilmeldt sig forkert, vil blive efterladt som X-makker, hvis de ikke kan flyttes med, og vi vil
forsøge at tildele dem en ny makker.
• Det er på egen risiko, hvis spillere tilmelder sig kategorier i forskellige rækker/årgange. Vi
kan ikke garantere at spilletidspunkter ikke falder sammen, da kampene kan være planlagt
til forskellige haller. Der tages ikke hensyn til det i planlægningen. LBS planlægges efter at
spillere tilmelder sig alle de ønskede kategorier i samme række/årgang.

TIDSPUNKT
27.-29. september 2019
STED
DGI Huset Vejle
Willy Sørensens Plads 5
7100 Vejle
ÅRGANGE
U9, U11, U13, U15, U17 og U19
NIVEAUER
E, M, A, B, C, D.
HUSK! Hver spiller må tilmeldes i 3 kategorier.
PRIS
Kr. 395,- pr. deltager opkræves ved tilmelding på BadmintonPlayer.dk
LEDERE
• ALLE ledere eller forældre som er med som ansvarlig voksen (skal være fyldt 17 år ved
turneringsstart) skal tilmelde sig via BadmintonPlayer.dk Her kan ledere også tilvælge
overnatning og bespisning.
• Det kræver en spillerprofil på BadmintonPlayer.dk at tilmelde sig som leder til LBS.
• Alle spillere skal være tilknyttet en leder, denne leder må gerne være tilknyttet flere klubber.
• Som leder vælger du frit hvilken klub du repræsenterer.
• OBS! Der skal være en ansvarlig leder med ved overnatning.
MEDALJER
Der uddeles 1 guld-, 1 sølv- og 2 bronzemedaljer til henholdsvis 1., 2. og de to 3. pladser i alle
rækker.
TRANSPORT FRA REGION ØST
Hillerød tur/retur: 395 kr.
Ny Ellebjerg tur/retur: 395 kr.
Kvanløse tur/retur: 395 kr.
Slagelse tur/retur: 395 kr.
VIGTIG INFO OMKRING LEDERE
DGI landsdelene har ikke længere landsdelsledere ved LBS.
BESPISNING & OVERNATNING
Husk at bestille bespisning og overnatning (Campus hallen - Boulevarden 48, 7100 Vejle).
Bestilling af bespisning og overnatning i forbindelse med tilmelding på BadmintonPlayer.dk
Se menu og priser på næste side!
Bestilling senest den 5. september via Badmintonplayer.dk
SPIL & PROGRAM
Der spilles med RSL bolde.
Vi bestræber os på at alle deltagere er aktive alle 3 dage, såfremt man stiller op i alle
kategorier.
Turneringen afvikles i kategorierne herre- og damesingle, samt herre-, dame- og mixed double.
Alle kategorier spilles efter pulje/cup-system.

FORVENTET SPILLEPLAN
Fredag:
kl. 17.00 – 21.00 ca. spilles indledende kampe i mix.
Lørdag:
kl. 08.00 - 20.00 ca. spilles singlekampe og resterende kampe i mix.
Søndag:
kl. 08.00 - 17.00 ca. spilles alle rene doubler og afsluttende singlekampe.
Programmet kan ses på badminton.dk senest d. 20. september 2019.

SOCIALE AKTIVITETER FOR SPILLERE OG FORÆLDRE
Der vil være forskellige aktiviteter i løbet af weekenden, som giver mulighed for at lære andre
spillere og forældre bedre at kende.
• Du kan benytte DGI-Husets svømmehal.
• Forældre kan benytte fitnesscenteret.
• Kan man lide at løbe en tur, er der gode løberuter i lokalområdet på forskellige distancer.
Har man lyst til at løbe med andre, er vi gerne behjælpelige med at skabe kontakt under
turneringen.
• Man kan spille bordtennis.
• Der vil være en lederturnering, hvor forældre og trænere kan deltage efter dagens kampe er
spillet.
• Det vil være muligt at prøve Natminton med vores konsulenter.
Mere info vil fremgå af programmet.

REGLEMENT
• Badminton Danmark og DGIs Fællesreglement for individuelle turneringer
(Turneringsreglementet), klik her
TÆLLERE
I puljekampe er det vinderen af den sidste kamp på samme bane som skal tælle næste kamp
på banen, og i cupkampe er det taberen af den sidste kamp på samme bane der skal tælle
næste kamp på banen. Ved doublekampe skal parret hurtigt enes om hvem der skal tælle så
turneringen ikke forsinkes unødigt. Det er forældres, træneres, klublederes o. lign. ansvar at
pågældende spiller er klar til at tælle. Man forlader ikke hallen før man har opfyldt sin
tælleropgave.
KONTAKTPERSONER
Lokal ansvarlig for overnatning – Lars Folmer, Mail: Lars.Folmer.Jensen@dgi.dk
Badminton Danmark - Telefon: 70 60 50 76 Mail: event@badminton.dk
FOTOGRAFERING
Vi gør opmærksom på, at der tages billeder til DGI Badminton og Badminton Danmarks arkiv.
Billederne benyttes til illustrering og markedsføring af badmintonsporten efterfølgende. Alle er
hermed orienteret om, at med deltagelse i årets Denmark Junior accepterer den enkelte
deltager/forælder, at foto, filmoptagelser, interview, reklamer o.l. fra arrangementet frit kan
benyttes af arrangøren.

FORPLEJNINGSTILBUD
Overnatning på skole inkl. morgenmad
Campus hallen - Boulevarden 48, 7100 Vejle
Morgenmad
Rugbrød, groft franskbrød/grovboller, pålæg, syltetøj, skiveost, havregryn, cornflakes, mælk,
surmælksprodukt, juice, kaffe og te.
Pris pr. overnatning: 100 kr.
Aftensmad fredag
Varm ret med blandet salat samt brød.
Dertil postevand og frugt.
Pris: 82 kr.
Aftensmad lørdag
Byg-selv-burger
Dertil postevand og frisk frugt.
Pris: 82 kr.
Frokost lørdag
Buffet
Kold frokost m. brød, pålæg og pastasalat.
Dertil postevand og frisk frugt.
Pris: 72 kr.
Frokost søndag
Buffet
Kold frokost m. brød, pålæg og pastasalat.
Dertil postevand og frisk frugt.
Pris: 72 kr.
Forplejning skal tilvælges i forbindelse med tilmeldingen på badmintonpeople.dk senest den 5.
september 2019.
OVERNATNINGSTILBUD
Vejle Center Hotel
Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle
Telefon: 76 43 67 20
Mail: info@vejlecenterhotel.dk
www.vejlecenterhotel.dk/da/standardvaerelse
Enkeltværelse inkl. Morgenmad pr. nat kr. 695,00
Dobbeltværelse inkl. Morgenmad pr. nat kr. 795,00
3-personersværelse inkl. Morgenmad pr. nat kr. 945,00
4-personersværelse inkl. Morgenmad pr. nat kr. 1.095,00
Ovenstående priser gælder kun ved direkte henvendelse på mail info@vejlecenterhotel.dk eller
tlf. 76 43 67 20. Du skal oplyse reservationsnummer: 1025215 eller at du er deltager ved
LBS. Frist for bestilling er 14 dage før og efter først til mølle princippet.

