YONEX Jule Cup 2017
Fredag d. 29. dec. 2017 fra kl. 15.00
Højbjerg og Viby Badminton Klub indbyder for 19. år til en turnering for veteraner i Østjylland.
Turneringen spilles i herre- dame- og mix-double og i aldersgrupperne +40,+45,+50,+55,+60
Turneringen er en årlig tilbagevendende turnering til glæde og gavn for alle veteraner - både de
bedste tidligere holdspillere, de øvede motionister samt for begyndere med mindre erfaring.
OGSÅ DIG!!!
Turneringen er også ment som en årlig hyggelig begivenhed for veteraner, hvor man mødes og
hilser på hinanden på tværs af klubber.

FIND DIN MAKKER NU eller tilmeld dig med X-makker
og vær med til alle tiders juleturnering i Østjylland
– tilmeld dig NU!
PS! – Det er en god slankekur efter julebordets strabadser!!!!
Med sportslig hilsen

Højbjerg og Viby Badminton Klub

AFVIKLINGSFORM
Kun doubleturnering i 5 aldersgrupper: +40,+45,+50,+55,+60.
Der spilles i 3 rækker: mix-, dame- og herredouble.
Alle deltagere sikres minimum 2 kampe. Seedning kan anvendes.
Deltagere skal være fyldt henholdsvis 40/45/50/55/60 år ved turneringsstart.
Max. deltagelse i 2 rækker.

NIVEAU INDDELING
A-NIVEAU - Øvede motionister samt tidligere holdspillere
B-NIVEAU - Let øvede motionister/begyndere

Arrangørerne forbeholder sig ret til at rykke deltagere op og slå rækker
sammen i tilfælde af for få tilmeldinger.

TURNERINGSANSVARLIG
Højbjerg Badminton klub
Mobil (Jens Deding): +45 20 21 74 01.

SPILLESTED
Højbjerg Badminton Klub
Hjulbjergvej 7 A
8270 Højbjerg

STARTTIDSPUNKT:
Fredag d. 29. dec. 2017, kl. 15.00
– Hvis du først kan starte senere på
eftermiddagen på grund af arbejde, så gør opmærksom på det. Vi vil så prøve at få det passet
ind i programmet.

BOLDE
Der spilles med Yonex bolde.
Traditionen tro byder stævnet på skønne PRÆMIER til 1. pladser og ved puljer med
minimum 6 par desuden præmier til 2. pladser.
- samt et besøg af lykkens ”gudinde” der vil sikre den rette fordeling af alternative præmier
ved LODTRÆKNING.
- og hvis sveden skulle dryppe for kraftig efter kampene, så kan der rettes op på den side af
sagen med et VÆSKETABSKORT, som bliver udleveret på stævnedagen. Bistro 8270
holder åbent med fuldt menukort, så sulten kan også stilles.

TILMELDING PÅ MAIL TIL: info@hojbjerg-badminton.dk
OPLYS VED TILMELDING:
NAVN(E)
Tlf.
E-MAIL ADRESSE
KLUB
ALDERSGRUPPE (+40,+45,+50,+55,+60)
KATEGORI (MD-DD-HD)
RÆKKE (A/B)

DELTAGERGEBYR
1 række: Kr. 150,- pr. person (inklusiv en lille fad eller stor vand)
2 rækker: Kr. 230,- pr. person (inklusiv en lille fad eller stor vand)

BETALING VED ANKOMST – kontant eller med Mobile Pay.
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING:
Onsdag d. 13. december 2017

PROGRAM
Fremsendes til din mail-adresse, så hold din computer virusfri indtil programmet er
fremsendt.

Glædelig Jul & Godt Nytår

