
 

 

Invitation til SSK Li-Ning CUP 2020 

U9D.U11B,C,D.U13A,B,C,D.(HS, DS, HD, DD og MD) 
  

Tid  3. og 4. Oktober 2020.  
U13A spiller lørdag, resten Søndag. 

Sted Agri Nord Idrætscenter, Hobrovej 435, 9200 Aalborg SV 

Deltagere Åben for alle medlemmer af DGI og DBF 

Afvikling og 

bolde. 

Der spilles pulje-cup i single og cup i double 

Der spilles med Li-ning bolde. 

Præmier Der er præmier alle 1. pladser i alle kategorier, 2. pladser i kategorier 
med mere end 4 spillere/par samt 3. pladser i kategorier med mere 
end 12 spillere/par 

Pris U9 og U11D:100kr i single og 100 i double. 

U11C og U13D: 110kr for single og 120 for double. 

U11B:110 kr for single og 140 for double. 

U11A: 120 kr for single og 150 for double. 

U13C: 120kr for single og 140 for double. 

U13B: 130kr for single og 140 for double. 

U13A: 130 kr for single og 160 for double. 



 

 

Tilmelding Spillerne tilmeldes på www.badmintonplayer.dk 

Forbehold 

 

Corona 
forbehold 

Vi forbeholder os ret til at begrænse spillernes antal ved for stor 
tilmelding, ligesom vi forbeholder os ret til at lade kategorier udgå ved 
for lille tilmelding, samt at sammenlægge rækker efter div regler. 

Vi tillader max en forældre/leder pr spiller i hallen på samme tid, der 
vil være håndsprit til rådighed. Har man symptomer på sygdom 
melder man afbud. Der kan på visse tidspunkter være fyldt op i hallen, 
der henstilles til man bruger vores cafeteria og opstillede borde i den 
lille sal. Ingen stole er lig med fyldt op, når man er færdig med kamp, 
trækker man op i cafeteriaet eller den lille hal, så alle får plads i 
hallen. 

 

Program Tilgængelig på www.badmintonplayer.dk 5 dage før stævnet og 
opdateres løbende 

Øvrige ting Cafeteriet er åbent igennem hele stævnet med et godt og rigtigt 
badmintonvenligt udvalg. 

Tilmeldingsfrist Senest torsdag d.17/9-2020 

Kontakt og 
stævneleder 

 

Ole Amdi-Christensen olka@live.dk, tlf. 27599016 

 

http://www.badmintonplayer.dk/
http://www.badmintonplayer.dk/

