HØJBJERG BADMINTON KLUB

DMU KLUBTUR for ungdom til DMU 2020
Varde den 27-29. marts 2020
Kære ungdomsspiller
Årets Danmarks Mesterskab for Ungdom (DMU) nærmer sig. DMU er det uofficielle
Danmarks Mesterskab for Ungdom. Igen i år arrangeres DMU som en klubtur for Højbjerg
Badmintonklubs ungdomsspillere.
Vil du med på sæsonens store fælles klubtur med alle dine kammerater?
🏸🏸🏸 JAAAA… - så læs mere herunder 🏸🏸🏸

God tur til DMU 2020

Deltagere ved DMU Varde 2020
Man kan stille op til DMU hvis man spiller i følgende rækker:
• U9 og U11*
(for spillere klassificeret i en række højere end deres alder)
• U9-11ABCD
• U13ABCD
(M-A spillere kan deltage ved DMU i 13A rækken eller til DM i
13M den 3.-5. april)
• U15-U17/19 MABCD
HBKs fælles bustur
Sammen med trænere og frivillige forældre kører vi i samlet flok med bus fra Højbjerg til
Varde. Vi skal have en fantastisk weekend, dyste om medaljer, spille masser af god
badminton, heppe på klubkammeraterne - og først og fremmest skal vi have det sjovt.
Bussen kører retur til Højbjerg søndag eftermiddag.
For at deltage på busturen som U9/U11 spiller, skal man have en aftale med en deltagende
forældre ansvarlig, dvs en forælder kan have ansvaret for flere spillere.
U13/U15/U17/19 spillere kan deltage på egen hånd, men frivillige forældre og trænere har
ansvar for mindre grupper af spillere på hele turen.

HØJBJERG BADMINTON KLUB
Hvordan afvikles DMU
DMU spilles i mange forskellige haller i Varde og omegn og der er gratis shuttlebusser til og
fra overnatningsstedet på Varde Gymnasium. DMU udvalget laver en plan for alle Højbjerg
spillere mht. hvilken hal de spiller i. Vi sørger for at en ansvarlig U17/19 spiller/ forælder
/træner følger børnene til og fra spillestederne med shuttlebus. Så vidt muligt vil der være
HBK trænere til stede til at coache i hallerne.
Fredag den 27. marts
Bussen afgår fredag formiddag fra Højbjerg Badminton Klub til Varde Gymnasium, hvor vi
indlogerer os. Vi kører herefter med DMU’s shuttlebusser til og fra spillestederne, hvor de
indledende kampe spilles fredag eftermiddag/tidlig aften. Egen madpakke til både frokostog aftensmad medbringes. Trænere og forældreansvarlig er med.
Lørdag den 28. marts
Der uddeles madbilletter (bestilt ved tilmelding på www.badmintonplayer.dk), som giver
adgang til morgenmad på Varde gymnasium. Frokostpakke uddeles. Afgang med shuttlebus
til og fra spillesteder med trænere og forældre ansvarlige. Aftensmad på Varde gymnasium,
hygge og overnatning.
Søndag den 29. marts
Morgenmad på Varde gymnasium. Frokostpakke uddeles.
Alle søndagens afsluttende kampe afvikles i nabohallen. Vi hepper på Højbjerg i fælles flok.
Bussen kører retur til Højbjerg søndag eftermiddag.
VIGTIGT VEDRØRENDE DMU TILMELDING
Der gælder en særlig tilmeldingsprocedure for denne turnering.
På www.badmintonplayer.dk’s liste over turneringer skal I finde "BADDAN DMU, Varde".

Tilmelding af en spiller der er med på klubturen incl. fælles transport, overnatning og mad:
1. På www.badmintonplayer.dk:
• tilmeld dig til DMU turneringen
• Morgenmad, frokost og aftensmad til lørdag og søndag tilkøbes ved tilmelding.
VÆLG pakken ‘overnatning og forplejning til hele weekenden’
2. Tilmeld dig buskørsel t/r på klubbens hjemmeside (shoppen/ungdom). Pris: 175
kr/spiller.
LINK: https://hojbjerg-badminton.dk/produkt-kategori/ungdom-2/
Tilmelding af spiller der ikke deltager i fælles transport, overnatning eller mad:
1. På www.badmintonplayer.dk: Tilmeld dig til DMU turneringen
2. Send mail til bilenberg8@gmail.com med navn og hvilken badminton række du spiller i.
Så informerer vi trænerne om at du deltager i DMU.
Tilmelding af forælder der er med på klubturen
1. Vær klar på at hjælpe med at passe godt på en gruppe HBK-spillere
2. Registrer dig på www.badmintonplayer.dk
3. Tilmeld dig på www.badmintonplayer.dk som ”leder/forælder” og bestil pakken
”overnatning og forplejning” til hele weekenden
4. Tilmeld dig buskørsel t/r på klubbens hjemmeside (shoppen/ungdom). Pris: 175
kr/forælder.
LINK: https://hojbjerg-badminton.dk/produkt-kategori/ungdom-2/)
Vi håber på en masse fantastiske Højbjergspillere til DMU tur 2020.
Ring eller skriv hvis jeres barn er U9/U11 og mangler en forældre ansvarlig.
Vi sender endnu et DMU infobrev ud omkring uge 11.

Med venlig hilsen fra DMU udvalget
Deadline for DMU tilmelding er 5.marts 2020 kl 23.59 (både på www.badmintonplayer.dk
og Højbjerg badminton klubs hjemmeside shop).

Christina Bilenberg.
Tlf: 26400020
bilenberg8@gmail.com

Janni Kjærgaard Thillemann
Tlf: 28137303
teamjanni@gmail.com

Søren Møller Madsen
Tlf: 29364366
soeren_madsen@hotmail.com

