ARRANGØR AF LBS 2020
Badminton Danmark og DGI Badminton i samarbejde med Vejle Kommune og Vejle
Badmintonklub.
Vi ser frem til nogle fantastiske mesterskaber på trods af Corona i Danmark.
KÆRE LEDERE, FORÆLDRE OG TRÆNERE
På grund af en række begrænsninger ift. Corona forholdsregler og anbefalinger bliver
det ikke helt normalt. Vi er stadig i en nødsituation i Danmark. Og vi skal her alle huske,
at vi afvikler LBS for børnenes skyld.
• Hver klub skal have minimum én leder/træner med.
o Hver klub må maksimalt have én leder/træner med pr. 5 deltagere i hvert
arrangement.
o ALLE ledere er med som ansvarlig voksen/træner (skal være fyldt 17 år
ved turneringsstart) skal tilmelde sig via BadmintonPlayer.dk.
o Det kræver en spillerprofil på BadmintonPlayer.dk at tilmelde sig som
leder til LBS.
• Der tillades kun tilskuere i de haller hvor vi har kapacitet til det. De haller vil
fremgå af programmerne. Det vil formodentlig være U13M, U15E, U15M.
• I alle øvrige haller tillades der ikke tilskuere, forældre eller pårørende at opholde
sig i hallerne under LBS pga. det nuværende tilladte forsamlingsantal, og den
plads der er til rådighed i den enkelte hal.
o Alle pårørende bedes sætte spillerne af ved hovedindgangen.
TILMELDING
Tilmelding skal foregå via BadmintonPlayer.dk senest torsdag den 10. sep. 2020.
• Her kan du også bestille overnatning i en særskilt tilmelding.
Det er tilladt at deltage i single og double for A-D spillere.
Det er tilladt at deltage i 3 kategorier (single, double og mix) for E og M spillere.
OBS! Tilmeldingen sker efter først til mølle-princippet. Vi forbeholder os derfor ret til at
lave ventelister ved for mange tilmeldinger ift. den enkelte hal det enkelte arrangement
spilles i.
Vi planlægger at arrangerer en række arrangementer i denne weekend, som man trygt
kan tilmelde sig, hvor vi tager alle de nødvendige forbehold, følger alle de aktuelle
anbefalinger og tager højde for alle retningslinjer, for at afvikle så trygge arrangementer
som muligt.
INDGANG OG UDGANG
Indgang og Udgang til hallerne vil vi tage stilling til, så det foregår på forsvarlig vis. Følg
skiltene.

VIGTIGT!
Der gælder særlige tilmeldingsprocedurer for denne turnering:
• Tilvalg (se overnatning) refunderes ikke efter sidste tilmeldingsfrist.
• 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. Tilmeld spiller i en kategori (HS, DS, HD, DD, MD)
3. Gentag trin 1-2 for alle de spillere du ønsker at tilmelde og betale for… herefter
Vælg næste kategori (HS, DS, HD, DD, MD)
4. Vælg eventuel leder i listen
DELTAGELSE
• Alle spillere kan tilmelde sig ud fra den klassificering de er registreret med på
BadmintonPlayer pr. 10. september 2020.
• Er man rangeret i en bufferzone (f.eks. MA) skal man tilmelde sig i sit højeste
bogstav. (Så er man f.eks. MA, skal man tilmelde sig i M osv.).
• Alle kategorier SKAL spilles i samme årgang/række (gælder alle spillere).
Deltageren har selv ved tilmelding ansvaret for korrekt tilmelding via
BadmintonPlayer.
• Der tages ikke hensyn til tilmeldinger i forskellige rækker/årgang i
planlægningen. LBS planlægges efter at spillere kun tilmelder sig kategorier
i samme række/årgang.
• 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.
TIDSPUNKT FOR ARRANGEMENTERNE
25.-27. september 2020

ARRANGEMENTERNE AFVIKLES FØLGENDE STEDER
Lokationen for det enkelte arrangement meldes ud i programmet.
Grundet COVID-19 vil der i dette års LBS være tale om flere selvstændige
arrangementer. Der tages derfor flere haller og flere lokationer i brug ved RSL LBS
2020. Samtidig vil DGI Huset være opdelt i en række forskellige arrangementer, hvor
man ikke kan bevæge sig imellem de enkelte arrangementer.
Vi fordeler arrangementerne i så mange haller det er nødvendigt i forhold til at
overholde det gældende forsamlingsforbud.
• DGI Huset Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle
o Hal 1
o Hal 3
o Hal 4 A
o Hal 4 C
o Spektrum A
o Spektrum B
• Campus Hallen, Boulevarden 48, 7100 Vejle
• Vejle BK, Jagtvej 7, 7100 Vejle
• Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
• Vinding Idræts Center, Nygårdsvej 10, 7100 Vejle
• Søndermarkshallen, Søndermarksvej 119, 7100 Vejle
• Bredsten Hallen Skolevænget 7, 7182 Bredsten
• Gormshallen, Kathrinelund 1, Jelling, 7300
• Lindved, Sognegårdsvej 1 B, 7100 Vejle
• Petersmindehallen, Petersmindevej 25, 7100 Vejle
• Nørremarkshallen, Grundet Bygade 20, 7100 Vejle
• Grejsdalshallen, Grejsdalsvej 155, 7100 Vejle
• Mølholmhallen, Badevænget 14, 7100 Vejle
ÅRGANGE DER ER ARRANGEMENTER FOR
U9, U11, U13, U15, U17 og U19
NIVEAUER DER ER ARRANGEMENTER FOR
E, M, A, B, C, D.
HUSK!
• Hver spiller i A-D rækkerne må tilmeldes i single og double (ikke mixed double).
• Hver spiller i E og M rækkerne må tilmeldes i alle 3 kategorier.
PRIS
Kr. 395,- pr. deltager opkræves ved tilmelding på BadmintonPlayer.dk
MEDALJER
Der uddeles 1 guld-, 1 sølv- og 2 bronzemedaljer til henholdsvis 1., 2. og de to 3. pladser
i alle rækker.

FORPLEJNING
• Bestilling af Forplejning er IKKE mulig ved tilmeldingen.
• I nogle haller vil køb af mad og drikke ikke være muligt. Her skal man selv
medbringe dette. Nærmere info vil fremgå af programmet.
OVERNATNING
Overnatning (Campus hallen - Boulevarden 48, 7100 Vejle)
• Overnatning kan kun bestilles samlet for 6 personer og derover.
• Grupper som overnatter må ikke blandes under overnatning.
Book overnatning via en særskilt tilmelding her.
Rammerne for overnatning vil være følgende;
• Der må gerne arrangeres overnatning for deltagerne ifm. turneringer if.
gældende regler fra myndighederne.
• Hvis der arrangeres overnatning, bør deltagerne inddeles i faste mindre
grupper ekskl. ledere.
• Senge/madrasser/underlag skal placeres min. 1 meter fra hinanden.
Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere
gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe.
• Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er
hensigtsmæssigt.
• Badminton Danmark tillader ikke at der overnatter flere end at hver
overnattende har 4 kvm pr. person.
o Vi anbefaler dog til enhver tid, at der maksimalt overnatter
personer svarende til halvdelen af forsamlingsforbuddet i samme
lokale/hal ad gangen, og uden udskiftninger igennem
overnatningsforløbet.
SPIL & PROGRAM
Der spilles med RSL bolde.
Alle kategorier spilles efter pulje/cup-system.
FORVENTET SPILLEPLAN
Fredag:
kl. 17.00 – 21.00 ca.
Lørdag:
kl. 08.00 - 20.00 ca.
Søndag:
kl. 08.00 - 17.00 ca.
Programmet kan ses på badminton.dk og badmintonplayer.dk senest d. 18. september
2020.
REGLEMENT
• Badminton Danmark og DGIs Fællesreglement for individuelle turneringer
(Turneringsreglementet), klik her
SÆRLIGE FORHOLD
Vi appellerer til, at ALLE prioriterer at overholde Badminton Danmarks og
myndighedernes retningslinjer og anbefalinger på tidspunktet, ellers kan vi være nødt til
at dispensere mesterskaberne akut og ikke gennemføre. Det ville være en skam.

Der vil være opsyn og observatører til stede i alle haller, som vil håndhæve de aktuelle
anbefalinger og hjælpe med at vejlede mv. Vagternes henvisninger skal til enhver tid
respekteres, ellers kan en bortvisning blive aktuel, også selv om man skulle have spillet.
I situationer/perioder hvor der er mange samlet på samme sted samtidig er brug af
mundbind anbefalelsesværdigt.
o Vi forbeholder os ret til at gøre brug af mundbind obligatorisk, så alle der
befinder sig uden for banerne bærer mundbind, hvis vi finder det
nødvendigt, eller myndighederne anbefaler det.
o Mundbind vil kunne købes ved dommerbordet i hallerne.
Generelt anbefaler myndighederne ligeledes, at alle downloader ’smittestop app’en’,
inden man skal være sammen med mange mennesker.
I øvrigt vil vi gerne vil gøre opmærksom på følgende;
• Der er vigtigt, at alle følger den aktuelle hals anvisninger og anbefalinger ift.
Covid-19.
• Det er herudover vigtigt, at alle overholder myndighedernes krav til håndhygiejne
og afstand, især udenfor banen. Det er vigtigt, at vi alle passer godt på
hinanden.
• Der skal ikke gives hånd til modstandere som tak for kampen, det er fint bare at
vinke til hinanden.
• Husk at have egen håndsprit med, og vask hænder ofte igennem dagen.
• Klæd gerne om hjemmefra og fyld din drikkedunk med vand inden du kommer,
så er du fri for at besøge omklædning og toilet lige når du ankommer.
• Husk at smide brugte bolde i spandene til det formål. Lad dem ikke ligge og
flyde mellem banerne.
• Placer jeres tasker og oppakning med god afstand til den næste taske.
• Brug ketsjeren til at aflevere bolden på banen til din modstander mellem dueller.
Begræns smittespredning
Som det er tilfældet alle steder i det danske samfund, bør grundelementerne for
forebyggelse af smittespredning iagttages af alle, og hvor et element ikke kan
overholdes, bør de andre intensiveres. Grundelementerne er, i prioriteret rækkefølge:
• Personer med symptomer på sygdom, hoste, snue, også i mild grad, SKAL
melde afbud.
• God hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
• Kontaktreduktion med fokus på afstand, varighed og afgrænsninger til andre
Det er vigtigt at alle medbringer egen håndsprit.
Deltager man i LBS, skal man bidrage til at holde den påkrævede afstand til andre, så vi
mindsker smittespredningen.
SLÅ LEJR I HALLEN
Klubkammerater må meget gerne ’slå lejr’ i samme base, da klubkammerater i forvejen
træner sammen i dagligdagen.
• Er man uden funktion eller ikke på banen i en spillehal, på ethvert givent
tidspunkt, så kan man med fordel forlade man hallen og opholder sig i

•

venteområderne, i caféen eller i forhallen. Møder man mange mennesker der
hvor man har planlagt at gå hen, så gå et andet sted hen og slå jer ned.
Alle bedes forholde sig som rolige tilskuere generelt, når man ikke er på banen
eller i gang med opvarmning. Uhensigtsmæssig adfærd eller opførsel vil
medføre bortvisning.
o Er man spiller vil ens kampe i sådanne situationer blive sat til w.o., og
man vil blive bedt forlade hallen.

ALLE DELTAGERE ER TÆLLERE
I puljekampe er det vinderen af den sidste kamp på samme bane som skal tælle næste
kamp på banen
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 eller man finder en erstatning blandt ens klubkammerater el. lign. Man forlader
ikke hallen før man har opfyldt sin tælleropgave.
Forældre bør ikke tælle børns kampe ved LBS, hvis de er med som ledere, da tilskuere
og deltagere ikke bør blandes i hallerne.
KONTAKTPERSONER
Lokal ansvarlig for overnatning er Lars, 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 og PRISER
Ved overnatning ifm. Campus ekskl. morgenmad
• Campus Hallen - Boulevarden 48, 7100 Vejle
Pris pr. overnatning: 50 kr.
Forplejning
I år kan mad købes i caféen i de forskellige haller.
I enkelte haller vil der IKKE være mulighed for at købe mad. Dette vil fremgå af
programmet. Her skal man selv medbringe mad og drikke.

