
 

Badmintonstævner i 2020/2021 

Velkommen til en ny sæson i Brædstrup IF Badminton. Her har du en oversigt over de 

badmintonstævner, du som turneringsspiller har mulighed for at deltage i gennem klubben denne 

sæson.  

Du tilmelder dig stævnerne ved at udfylde tilmeldingssedlen nederst og sende informationerne på 

SMS til Maria på 22675441 inden sidste tilmeldingsfrist. Du betaler for stævnet på mobilePay 

20850128 – Husk at skrive dit navn i beskedfeltet, når du betaler. 

Dato.   Stævne.   Tilmeldingsfrist: 

12/13. september 2020   Herning   22/8 

25/27. september 2020  LBS Vejle   5/9 

 

10 el. 17. oktober 2020  Randers eller Victor Denmark Open 17/9 

 

21 eller 28. november 2020 Silkeborg BK eller Vestmesterskaber 2/11  

12.december 2020  Dybbøl   23/11 

29. eller 30. december 2020  Rønde Julestævne  5/12 

    

9. januar 2020  Hørning   20/12 

30. januar 2020  LM RSL   10/1 

 

Vinterferie 2020  1 stævne   25/1 

 

6. marts 2020  Ikast stævne   15/2 

29/30. marts 2020  Rønde   9/3 

 

9. april 2020   DMU Rønde   20/3 

 

Pris for deltagelse i stævnerne er 50 kr. pr. række pr. stævne. 

 

Bemærk  en del stævner ligger et stykke væk fra Brædstrup, dette skyldes, at jeg har forsøgt at 

finde stævner, som alle turneringsspillere kan deltage i. Hvis I finder et stævne tættere på en af 

weekenderne, må I gerne deltage i dette i stedet. I skal blot skrive til Maria, hvilket stævne det er i 

stedet for. 

________________________________________________________________________ 

Tilmeldingsseddel. Oplysningerne sendes til Maria på tlf.22675441. Der betales på MobilePay på 

20850128. 

Stævne og dato: ____________________________________________________ 

Navn:  ____________________________________________________ 

Fødselsdato: ____________________________________________________ 

Jeg vil spille: Single:_____Double:______________________ 

  Mixdouble:____________________________ 



 

 

  

Begynderstævner 2020/2021.  

Velkommen til en ny sæson i Brædstrup IF Badminton. Vi er glade for, at du har lyst til at spille hos 

os. Selv om du ikke har spillet badminton ret længe, har du alligevel mulighed for at komme til 

stævne. DGI Sydøstjylland arrangerer masser af begynderstævner for badmintonspillere her i 

området i U9, U11, U13 og U15 rækken. Du har mulighed for at deltage i flg. stævner: 

Dato:  Stævne:   Tilmeldingsfrist: 

7. november 2020.  Gedved   25. oktober  

29. november 2020. Stensballe   18. november.  

13. december 2020. Hedensted   28. november. 

9. januar 2020. Østbirk   16. december  

24. januar 2020.  Vejle BK   12. januar. 

 

Nedenfor ses tilmeldingssedlen til stævnerne. Du skal sende oplysningerne derpå til Maria på sms 

på tlf. 22675441. Du betaler for stævnet på mobilePay på 20850128 – husk at skrive dit navn i 

beskedfeltet. Hvis du ikke har mobilePay kan du melde til og betale til træning. 

Ca. 4-5 dage før stævnet vil I kunne finde spilleprogrammet på Badmintonplayer 

Husk at være opmærksomme på, at der ikke er trænere med ude til stævnerne, så det er 

nødvendigt, at din mor eller far er med. ☺ 

Pris 50 kr. for hver række du deltager i pr. stævne. Dvs. hvis du deltager i både single og double 

skal du betale 100 kr.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilmeldingsseddel 

Stævne:         __________________________ 

Dato:  __________________________ 

Spillerens navn: __________________________   

Fødselsdato: _____________________________         

Adresse:  __________________________ 

E-mail.:  __________________________ 

Tlf. nr:  __________________________ 

Jeg ønsker at spille:  Single__________                Double__________ 

 


