
I samarbejde med Victor inviterer Sejs-Svejbæk I.F. Badminton til 

SEJS-SVEJBÆK CUP ´22
Åbent pointgivende stævne for U9 D, U11 BCD, U13 BCD og U15 BCD

SEJS- 
SVEJBÆK 

CUP

Item No. 157800

Size - 260x39 mm

Sejs Svejbæk IF - Transfers Vand baseret industri

Navnesutten

Ovenstående illustration tjener som kontrol for indhold med hensyn til logo, farver og placering.

Bemærk venligst, at trykfarver af det endelige produkt kan variere fra  farvegengivelse på din skærm.

Når du har godkendt korrekturen, har du accepteret logo, størrelse, farver og placering.
Du bedes venligst returnere en godkendelse på ovenstående korrektur indenfor 24  timer for at undgå forsinkelse i produktionen.

Illustrationen er ikke målfast.

Sort

Item No. 183765

Size - 100x19 mm

Sejs Badminton - Transfers Standard

KS Consult

Ovenstående illustration tjener som kontrol for indhold med hensyn til logo, farver og placering.

Bemærk venligst, at trykfarver af det endelige produkt kan variere fra  farvegengivelse på din skærm.

Når du har godkendt korrekturen, har du accepteret logo, størrelse, farver og placering.
Du bedes venligst returnere en godkendelse på ovenstående korrektur indenfor 24  timer for at undgå forsinkelse i produktionen.

Illustrationen er ikke målfast.

Sort

Item No. 183768

Size - 100x15 mm

Sejs Badminton - Transfers Standard

Klinisk Tandtekniker Holm

Ovenstående illustration tjener som kontrol for indhold med hensyn til logo, farver og placering.

Bemærk venligst, at trykfarver af det endelige produkt kan variere fra  farvegengivelse på din skærm.

Når du har godkendt korrekturen, har du accepteret logo, størrelse, farver og placering.
Du bedes venligst returnere en godkendelse på ovenstående korrektur indenfor 24  timer for at undgå forsinkelse i produktionen.

Illustrationen er ikke målfast.

Sort

Sejs-Svejbæk I.F. Badminton’s sponsorer:

ARRANGØR: 
Sejs-Svejbæk Idrætsforening,  
Julsøvej 126, 8600 Silkeborg

HVORNÅR: 
U9 og U11 spiller lørdag d. 22.januar 2022. 
U13 og U15 spiller søndag d. 23. januar 2022.

HVOR: 
Der spilles i Klubhushallen og Skolehallen i 
Sejs-Svejbæk. Hallerne er placeret tæt på 
hinanden.

KATEGORIER: 
Der spilles i kategorierne DS, HS, DD og HD. 
Der spilles ikke MD. Tilmelding med X-makker 
er muligt.

TURNERINGSFORM: 
Vi prioriterer, at man får mange kampe og 
tilstræber derfor, at alle kategorier starter 
med et gruppespil. Herefter skiftes til cup-
formatet.

HVILKEN ÅRGANG/RÆKKE KAN MAN 
DELTAGE I? 
Man bør tilstræbe at tilmelde sig i sin egen 
årgang, men der er mulighed for at tilmelde 
sig i andre rækker. Læs mere ved at scanne 
QR-koden - eller klik her.  

 
Undlad venligst at tilmelde  
i 2 aldersrækker, da der spilles  
i 2 haller. 

TURNERINGSREGLER: 
Turneringen er pointgivende  
og der spilles efter fælles  
BD- DGI turneringsreglement. 

DELTAGERANTAL: 
Sejs-Svejbæk IF forbeholder sig ret til at 
begrænse deltagerantallet, samt lade en 
række udgå ved for få tilmeldinger.

BANER/BOLDE:  
Der spilles på 10 baner, fordelt i 2 haller og  
der spilles med Victor bolde. 

PRÆMIER: 
Der er præmier i henhold til BD og DGI’s 
præmiereglement. 

FORPLEJNING: 
I Klubhushallen vil Caféen være åben, og i 
Skolehallen vil der være en lille bod.

PROGRAM: 
Programmet vil være tilgængeligt via 
badmintonplayer.dk.

PRISER: 
Single 130 kr. / double 160 kr. (alle rækker) 

TILMELDING: 
På www.badmintonplayer.dk og senest  
torsdag d. 6. januar 2022.

SPØRGSMÅL: 
Kan rettes til Klaus Svenningsen på 2256 7696, 
eller klaus.svenningsen@gmail.com.

Forældre-aktivitet:  

Medbring din MTB og  

snup en rundtur på en  

af Danmarks bedste  

MTB-ruter

https://badminton.dk/wp-content/uploads/2021/08/Reglement-for-Individuelle-Turneringer-2021-2022.pdf
http://www.badmintonplayer.dk
http://www.badmintonplayer.dk
mailto:klaus.svenningsen@gmail.com

