
 
Om LBS-planlægningen for sæson 2020/2021  

 
Allerede nu ved vi, at vi vil prioritere DGI Husets haller til primært spillere i BCD-rækkerne, og her vil vi tilbyde mange 
kampe, så spillerne får spillet en masse. M- og A-spillere vil vi sørge for får en mere moderat spilleplan, som passer til 
deres badmintonniveau, hvor kampene jo generelt er længere og med højere intensitet. Og de bedste rækker vil vi 
sørge for får haller til hver årgang, men i samme område af landet som alle de andre spillere, så der stadig er mulighed 
for at være sammen med sine klubkammerater efter dagens spil. Vi ved, at vi vil prioritere mixed double-kampe om 
fredagen, så hvis nogen har udfordringer med skolefri, så kan man springe kategorien over og kun deltage i double og 
single, som så spilles lørdag og søndag. 
 
Vi håber samlet set at kunne have mange MABCD-spillere i Vejle by fredag og søndag - så der spilles så lidt som muligt 
uden for Vejle by, dog med undtagelse af lørdag. 
 
Alle kan ikke være under samme tag. Vi ser pt. på faciliteterne i planlægningsfasen.; 

• Alle BCD-rækker og U11 A spiller med sikkerhed spiller i Vejle by inden for gåafstand alle 3 dage. 

• Øvrige A-rækker og U13 M tilstræbes at spille i Vejle, men lørdag kan det blive nødvendigt at spille i andre 
haller. Der vil være bustransport morgen/aften til/fra hallerne. 

• U15 M og U17/U19 M vil afhængigt af deltagerantal spille i haller uden for Vejle by. 

• U15 E og U17 E og U19 E skal forvente at spille uden for Vejle by. 
 
Vi arbejder pt. ud fra at se turneringsformen således prioriteret; 
U11 A og BCD-rækker: 

• Mixed double spilles, så alle får min. 2 kampe. Enten som puljer á 3/4 med efterfølgende cupturnering for 
puljevindere. Alternative puljer á 2/3 med slutspil 1 og slutspil 2.  

• Single spilles i puljer á 4/3 med efterfølgende slutspil uanset placering i puljen eller puljer á 5/4 med slutspil 
for puljevindere. Det vil give langt de fleste sikkerhed for min. 4 kampe 

• Double spilles i puljer á 4/3 med efterfølgende slutspil uanset placering i puljen eller puljer á 4/5 med slutspil 
for puljevindere. Det vil give de fleste sikkerhed for min. 4 kampe 

MA-rækker: 

• Mixed double spilles som cup eller pulje cup afhængig af deltagerantal. 

• Single spilles i puljer á 4/5 eller 4/3 med efterfølgende slutspil for puljevindere. Hvis muligt laves flere slutspil. 
Det vil give langt de fleste sikkerhed for min. 3 kampe 

• Double spilles i puljer á 4/5 eller 4/3 med efterfølgende slutspil for puljevindere. Hvis muligt laves flere 
slutspil. Det vil give langt de fleste sikkerhed for min. 3 kampe 

E-rækker: 

• Mixed double spilles som cup eller pulje cup afhængig af deltagerantal. 

• Single spilles i puljer á 4/3 med efterfølgende slutspil for puljevindere. 

• Double spilles i puljer á 3/4 eller som cup kampe afhængig af deltagerantal 
 
Overnatning, forplejning, transport: 
Overnatning foregår på Campus Vejle og Rosborg Gymnasium. Frokostpakker skal bringes ud bringes ud i hallerne, 
hvis der skal være et tilbud om bestilling af frokost på forhånd. Morgenmaden skal helst serveres på 
overnatningsstedet. 
 
Herudover er vi i gang med at overveje bustransporttilbud fra landsdelene, vi skal være helt klare på at invitations- og 
programinformationer matcher de tilbud som efterfølgende stilles til rådighed osv.  
 
 


