
Viborg Badminton Klub 

Inviterer hermed til Viborg CUP

Lørdag den 25. marts 2023 spilles

U13 AB, U15 MAB, U17/19 BCD 

Søndag den 26. marts 2023 spilles 

U09, U11 ABCD, U13 CD, U15 CD 

Ved stor tilmelding i U13 A, U15 A og M spilles de afsluttende kampe i 

disse rækker eventuelt søndag. 

Spillested: Viborg Stadioncenter, Badmintonhallen HAL 3 og hal 2 samt 5 og 6, 

Overdamsvej 4, Viborg. De 2 x 2 haller er i gåafstand fra hinanden. 

Kategorier: Herresingle, herredouble, damesingle, damedouble og mixdouble. 

Der kan tilmeldes i alle tre kategorier. 
Stævneledelsen hjælper gerne med sammensætning af par. 

Der spilles som udgangspunkt pulje/cup i både singler og i doubler. 

Ved mindre end 4 deltagere i en række forbeholder stævneledelsen sig 

ret til at lade rækken udgå. Vær opmærksom på, at der ved 

sammenlægning af rækker, kan flyttes spilledag. 

Stævnet er pointgivende ift. Badminton 
Danmarks ungdomsklassifikation. 

Indskud: For U09: Single: Kr. 100,00 / Double: Kr. 120,00. 
For ABCD-rækkerne: Single: Kr. 140,00 / Double: Kr. 180,00 pr. par. 

For U13 A, U15 A & M: Single: Kr. 160,00 / Double: 200,00 pr. par 

Bolde: Der spilles med RSL Classic fjerbolde. 

Præmier: Der er 1. præmier i alle rækker og 2. præmier i rækker med 5 eller 

flere deltagere/par samt 3. præmier i rækker med 12 eller flere 

deltagere/par. 



Tællere: Vinder i pulje og taber i CUP kampe på en bane tæller næste kamp. 
 

Tilmelding: Via BadmintonPlayer senest torsdag den 9. marts 2023. 

 

Program: Programmet vil blive offentliggjort ca. en uge før afvikling på Viborg 

Badminton Klubs hjemmeside www.viborgbk.dk, Badminton 

Danmark (tournamentsoftware.com) samt på 
www.BadmintonPlayer.dk 

Kontakt: Allan Jydemand / Mail: badminton@viborgbk.dk / Mobil 61 66 98 03. 

 

Forplejning: Der vil være mulighed for at købe mad og drikke under hele stævnet. 

 

Bemærk: Vi afholder igen AMERIKANSK LOTTERI med op til 160 præmier ☺ 

 Der er derudover erindringspræmier til alle deltagere i U09       

 INSPORT er til stede under stævnet. 

 Der vil være mulighed for at få strenget ketsjer op under stævnet. 
 

Vi glæder os til at se jer i Viborg Badminton Klub 

 

Viborg Badminton Klubs sponsorer: 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tilmeldingsfrist 

9. marts 2023 

Via www.badmintonpeople.dk 
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