
 

              

 
 

                          

 
 
 

                   AUGUST CUP 
 U17/U19 MABCD – U23 ABCD 

22. – 23. AUGUST 2020 
 

BEMÆRK – U23 UNGSENIORTURNERING! 
 
 

Aldersgrupper og rækker: 

Lørdag færdigspilles i U17/U19 CD og U23 BCD under forudsætning af, at det kan gøres indenfor rammerne 

af max. antal kampe pr. dag. U17/U19 MAB og U23 A spiller indledende kampe lørdag – og i det omfang 

som det er nødvendigt søndag i forhold til max. antal kampe på en dag.  

 

Der spilles lørdag i Rønde Idrætscenter og på Rønde Højskole & Efterskole på i alt 19 baner. Der er ca. 1 km 

mellem de 2 spillesteder. Søndagens kampe spilles på Rønde Højskole & Efterskole. 

 

Reglement: 

Der spilles efter fælles BD-DGI turneringsreglement. 

 

Det er tilladt for U15 ABCD spillere at stille op i U17/U19 udover U17 og U19 spillere.  

Det er tilladt at tilmelde i forskellige rækker i single, double og mix jævnfør reglementet, men undlad at 

sprede tilmeldingen for meget, da dette ofte giver en mindre god turneringsafvikling. 

U23 (årgang 1998 – 2003) tilmelder, som de er placeret på seniorranglisten eller i en højere række. Det er 

tilladt at spille i forskellige rækker i single, double og mix. 

 

Turneringsform: 

Der spilles pulje-cup turnering single med 3 - 4 spillere i hver pulje. I double og mix spilles også pulje-cup, 

hvis antallet af tilmeldinger tillader det. Ellers som cupturnering.  Vi tilstræber at give alle spillere flest 

mulige kampe og til fair priser. 

 

Pris: 

Se priser på BadmintonPlayer.dk. 

 

Præmier: 

Gavekort som præmier til alle 1. pladser, 2. pladser ved min. 5 spillere og 3. præmie ved 12 deltagere. 

 

Tilmelding og betaling: 

Sker på www.BadmintonPlayer.dk senest torsdag 6. august 2020. Evt. spørgsmål til Arne Tophøj på 

to@rhe.dk eller tlf. 22925422. 

 

Program vil være tilgængeligt på BadmintonPlayer.dk ca. en uge før turneringen.  

 

Vi håber at kunne gennemføre et ”normalt” turneringsforløb, men følger de retningslinjer der er for større 
forsamlinger på afviklingstidspunktet i forhold til Coronavirus. 

 

Med venlig hilsen 

Rønde Højskole & Efterskole / Thorsager Rønde IF 

http://www.badmintonplayer.dk/
mailto:to@rhe.dk
http://www.trif.dk/

