
                                                                              

 
 

          
    

 

Invitation til badmintonstævne i Brabrand 

Hvis du spiller i C eller D rækken og ikke har den store erfaring med at spille badmintonstævner, 

inviterer Højbjerg Badminton Klub dig til stævne i Brabrand den 26. november. 

Vi er så heldige, at to af klubbens sponsorer HJ Revision og AAKJAER Landinspektører har sagt ja 

til at sponsorere tilmeldingsgebyret, og derfor er det gratis for dig at deltage i dette stævne.  

Det er muligt at stille op i følgende rækker: U9D, U11CD, U13CD, U15CD og U17/19CD. 

Kampene vil typisk starte om formiddagen og kan strække sig over det meste af dagen, så reserver 

gerne både formiddag og eftermiddag til stævnet. Kampprogrammet kan ses på BadmintonPlayer 

ca. en uge før stævnet. Træner Peter Lauritzen vil være i hallen for at coache Højbjergspillere.  

Der betales selv for transport, men vi opfordrer til, at man kører to eller flere sammen. Adressen 

er Brabrandhallen, Engdalsvej 86 i Brabrand. Det er muligt at købe mad og drikke i cafeen i hallen.  

Hvis du ønsker at deltage i stævnet, skal du sende en mail til ungdom@hojbjerg-badminton.dk 

senest den 5. november. I mailen skal du skrive dit navn, hvilken række du ønsker at stille op i, og 

om du både vil spille single og herre/damedouble. Ligeledes skal du skrive om dine forældre har 

mulighed for at køre til stævnet, eller om du har behov for kørsel. Til sidst skal du skrive om du har 

en profil på BadmintonPlayer. 

Vi samler herefter sammen på interessen og giver en tilbagemelding. Hvis der er flere tilmeldte 

end der er sponsorerede pladser, vil tildelingen af pladser gå til spillere med mindst 

stævneerfaring.  

Vi sørger for at tilmelde dig til stævnet via BadmintonPlayer. Hvis du ikke har en profil på 

BadmintonPlayer kan vi hjælpe dig med at blive oprettet.  

Vi glæder os til at høre fra dig, og til at give dig en oplevelse af, hvad det vil sige at være med til et 

badmintonstævne. Det er nemlig ret fedt og megahyggeligt       

Mange fjerhilsner  

UngdomsUdvalget 

Nyttige links:  

Invitation på BadmintonPlayer: https://badmintonplayer.dk/DBF/Turnering/VisInvitation/#99220 

Program på BadmintonPlayer: https://badmintonplayer.dk/DBF/Turnering/VisResultater/#99220 

Tilmelding til stævne på BadmintonPlayer: https://badmintonplayer.dk/DBF/Turnering/TilmeldTurnering/ 
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