
Konkurrencen er for ungdomsspillere, der er fyldt 
11 år d. 9. december 2020, og som er registreret 
med SpillerID i en dansk klub, der er registreret 
på BadmintonPlayer. Derudover skal du have 
deltaget i én af vores pointgivende turneringer 
(se i afsnittet ”Point”) eller have deltaget i vores 
julekalender. Konkurrencen løber fra d. 1. oktober 
2019 til d. 1. maj 2020. 
 
Præmie:
10 x én tur til World Tour Finals (Sæsonfinalerne) 
i Guangzhou, Kina. Præmien er inkl. fly, hotel og 
måltider – lommepenge er dog ikke inkluderet 
(se i øvrigt PS). På turen vil der være minimum 3 
erfarne Badminton Danmark rejseledere.  

Point:
En spiller med et unikt SpillerID optjener point til 
Konkurrenceranglisten på følgende måde: 
Deltagelse i;

o LBS giver 20 point
o VICTOR DENMARK JUNIOR presented by

DANISA giver 20 point
o LM giver 20 point
o Landsdelsmesterskabet/ 
 Regionsmesterskabet giver 20 point
o DMU giver 20 point
o UDM giver 20 point
o Registrering af din købte Thomas and

Uber Cup billet, inden d. 24. december 
2019 giver 20 point. Du registrerer den 
købte billet her:  
https://www.badmintonplayer.dk/DBF/
Turnering/TilmeldTurnering/#85700

• Det pointantal på NIVEAURanglisten du har        
  rykket dig fremad i løbet af konkurrenceperio-
  den divideret med det antal kampe du har
  spillet i konkurrenceperioden, bliver lagt oveni
  de point du optjener ekstra, ved at deltage i
  ovenstående turneringer.

• Derudover kan der i løbet af konkurrenceperi- 
den afholdes små konkurrencer/mini events, 
der kan være med til at forbedre dine chancer 
for at vinde, hvis du deltager.  
Alle konkurrencer/mini events vil være at finde 
på Badminton Danmarks sociale medier og til 
turneringerne ovenfor.  

Vindere:
Konkurrencen slutter d. 1. maj 2020.  
Vinderne findes ved lodtrækning under Thomas 
and Uber Cup 2020. Vinderne vil fordele sig  
således:  
 
Vinderne vil fordele sig således:
• 2 vinderpladser udtrækkes blandt de 10  
  øverste piger og drenge på Konkurrencerang- 
  listerne. Dvs. at 20 spillere er med i lodtræk- 
  ningen.
• 4 vinderpladser udtrækkes blandt de 100  
  øverste piger og drenge på Konkurrencerang-  
  listerne. Dvs. at 200 spillere er med i lodtræk- 
  ningen.
• 4 vinderpladser udtrækkes blandt de 500  
  øverste piger og drenge på Konkurrencerang- 
  listerne. Dvs. at 1.000 spillere er med i lodtræk-       
  ningen.

Derved har spillerne, der ligger blandt de 10 
øverste piger og/eller de 10 øverste drenge hele 
3 chancer for at vinde.

PS:
Vinderne bliver kontaktet direkte. Alle kan allere-
de nu, og løbende, se og forbedre egne chancer 
på Konkurrenceranglisten på 
Badminton.dk/TourChina 

Vinderne kan ikke selv videregive, sælge el.lign. 
sin præmie, og præmierne kan ikke omsættes til 

Konkurrencevilkår

https://www.badmintonplayer.dk/DBF/Turnering/TilmeldTurnering/#85700
https://www.badmintonplayer.dk/DBF/Turnering/TilmeldTurnering/#85700


kontanter, penge el.lign. I tilfælde af afbud, fra-
valg eller uforudsete hændelser fra/for en vinder, 
kontaktes den næste på listen med det samme. 
 
Alle vinderne skal selv medbringe kr. 2.000,- i 
kontanter, som lægges i en fælles kasse allerede 
i lufthavnen når vi mødes, til bl.a. lokale  
transportudgifter, diverse entre-omkostninger, 
underholdning o. lign.

Der vil blive arrangeret en fællestræning med en 
af vores landstrænere under Thomas and Uber 
Cup for vinderne, så vi kan lære hinanden at ken-
de, inden turen går til World Tour Finals i Kina. 

Selve turen til Kina vil kræve nogle dage fri fra 
skole. Turen vil være af ca. 6 hverdages varighed. 

Der kan være særlige hensyn i forhold til vin-
derne, som vi ikke kan garantere vi kan opfylde, 
hvilket man skal være opmærksom på inden 
man indgår i konkurrencen. F.eks. kan det være 
vanskeligt at tage særlige kosthensyn, medicin-
hensyn o. lign.  

Forældre til vinderne kan ikke købe sig med på 
turen til Kina.

Aflyste turneringer, afbud til turneringer o. lign. 
tæller ikke til Konkurrenceranglisten.

Rejseforsikring, afbudsforsikring o. lign. er på 
eget ansvar og indgår ikke i præmien. Kopi af 
gyldig rejseforsikring etc. skal indsendes til Bad-
minton Danmark umiddelbart efter, at vinderne 
er orienteret.

Vaccinationer er på eget ansvar og indgår ikke i 
præmien.  
Tjek gerne med jeres læge, hvad vedkommende 

anbefaler af vaccinationer inden afrejse. 
Statens Seruminstitut anbefaler, at man tager
følgende hensyn til beskyttelse mod nedenstå-
ende sygdomme ved rejser i de områder, der vil 
blive besøgt på turen, for at være på den sikre 
side:
• Difteri og tetanus (stivkrampe):
Alle rejsende bør være beskyttet mod difteri og 
tetanus. Grundvaccination består af 3 doser 
difteri eller tetanus vaccine dag 0 og igen efter 
1 og 6 måneder.
Beskyttelsen varer herefter i 4-5 år. (De fleste 
danskere under 60 år er grundvaccineret mod 
difteri og tetanus). Revaccination mod difteri 
kan kombineres med revaccination mod stiv-
krampe. Efter revaccination indtræder beskyt-
telsen efter få dage og varer i mindst 10 år.

• Hepatitis A (smitsom leverbetændelse):
Beskyttelse kan opnås ved immunglobulin, som 
giver kortvarig beskyttelse i op til 6 måneder, 
(eller ved vaccination, som beskytter i mindst 
25 år efter to vaccinationer med 6-12 måneders 
mellemrum). Både immunglobulin og første 
vaccine kan gives frem til afrejsedagen, herefter 
kan man altid beslutte om man vil opgradere 
inden for de næste 6-12 måneder. Vaccinati-
onen kan evt. kombineres med vaccine mod 
Hepatitis B.

Visum til Kina er på eget ansvar og indgår ikke 
i præmien, men skal søges gennem Badminton 
Danmark umiddelbart efter, at vinderne er  
orienteret.

TourChina
Skal du vinde?


