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Indbydelse 
HBC’s Internationale Veteranturnering 2020 

 
Fredag 28.2, lørdag 29.2. og søndag 1.3. 2020 

 
Sted:   Hvidovre Badminton Club 
   Bibliotekvej 62 
   2650 Hvidovre    
   hbc@hbc-badminton.dk 
  
Elite og A-række: 
   Turneringen afvikles hvis muligt som pool-turnering 

i kategorierne: single, double og mixdouble i aldersgrupperne 
35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+ og 70+  
OBS! 70+ afvikles kun i Elite rækken 

 
HBC planlægger at spille: 

 
   Singler: fredag   28. februar  fra kl. 17.00 (tidligst) 

Doubler: lørdag  29. februar   fra kl. 09.00 
Mixdoubler: søndag   1. marts  fra kl. 09.00 

 

Præmier:  Der uddeles 1. og 2. præmier i alle rækker med over 3 deltagende. 
 
Turneringsregler:     Der spilles efter Badminton Danmarks turneringsreglement. 

HBC forbeholder sig ret til seedning og evt. at begrænse deltagerantallet 
 samt lade en kategori udgå eller rykke et par / en spiller ned i en yngre gruppe 

såfremt, der er for lille tilslutning. 
 Kun rækker med minimum tre spillere/par vil blive afviklet. 
 Hvis man IKKE ønsker at blive rykket ned skal det anføres i en separat mail 

til turneringslederen. 
 
I veteranturneringen kan deltage spillere, der er fyldt henholdsvis 
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 og 70 år senest den 31/12 året før den 
pågældende turnering.  

 
Reklamer: Der henvises til Badminton Danmarks regler om reklamer på spilletøjet. 

Godkendte sponsorer skal oplyses ved tilmeldingen. 
 

Bolde:   Der udleveres bolde til turneringen af mærket FORZA. 
 
Anmeldelser: Danske spillere via Badmintonplayer.dk og udenlandske spillere via e-mail. 

Flere oplysninger følger nedenfor. 
    

Spillerne skal anmeldes i den aldersgruppe, de ønsker at deltage i. Desuden 
skal der anføres fødselsdato for den enkelte spiller. 
 
Badminton Danmarks klassificering af veteranspillere benyttes som grundlag 
for række-anmeldelse. 
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Festmiddag: Lørdag aften vil vores HBC-kok tilbyde en god fælles 3-retters menu + kaffe 
til en pris af 225 d.kr. Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen. Tilmelding skal 
ske direkte til HBC-kokken på SMS 22826804 eller hbckokken@gmail.com 
senest fredag d. 1. marts. 

 
Anmeldelsesfrist: Søndag, den 16. februar 2020 (for turneringsdeltagelse)  
  
Tilmelding:                Danske spillere:  Tilmelding via Badmintonplayer.dk  
                                   Udenlandske spillere:  via e-mail til hbc@hbc-badminton.dk                                
 
Program:  Efter anmeldelsesfristens udløb foretages seedning og lodtrækning, 
   hvorefter program vil blive lagt ud på diverse medier. 
 
Betaling:  Danske spillere: 

220 dk. pr. single  + gebyr 
320 dk. pr. double  + gebyr  

 
Udenlandske spillere: 
240 dk. pr. single   
360 dk. pr. double   
Gebyrerne tilfalder Badminton Danmark  
Tilmeldings gebyr betales via bankoverførsel med angivelse af navn og land. 
 
 

 
Bank:   Reg.nr: 5342 konto nr. 0247235 
   SWIFT : ALBADKKK 
   IBAN:  DK7053420000247235 
 
 
 

Med venlig hilsen 
HVIDOVRE BADMINTON CLUB 

 
Turneringsafvikler:  

 
Kasper Larsen 

 mobil: +45 30 79 41 65  
 

Turnerings ansvarlig:  
 

Bo Sørensen  
mobil: +45 40 75 44 62  

Helle Sjørring   
mobil: +45 27 52 72 92 

 
 

Praktiske spørgsmål – om 
ophold, transport m.v.  

Lajla Sørensen 
 Mob: +45 60 52 19 11 

E-mail: 

 

 
www.svart.dk  
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