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Indbydelse til den løbende turnering - 2015-2016 i badminton. 

Mix- og herredouble. 
 

TID Søndag den 1/11, 29/11 2015, 10/1, 7/2 og 13/3 2016 kl. ca. 15.00-18.00                               

 

STED Badminton-Hallen, Ndr. Strandvej 14, Helsingør.  

 

SPILLEREGLER  Hvor intet andet i nedenstående er anført, spilles der efter Dansk Firma Idræt Forbunds 

turnerings- og spilleregler. Særlige regler for Badminton:  

En reserve kan være reserve for flere, men kan kun være reserve for en person og kan kun 

deltage i en række per spillerunde og gældende klassificeringsregler skal overholdes.  

Navn på reservespiller og holdnavn/række (single/double) skal oplyses ved tilmelding til 

turneringen. Ingen kan deltage i mere end en række.  

 

PRIS Pr. double 160 kr. 

 

PROGRAM  Tilmelding er bindende og betalingen foretages på første spilledag – kontant.  

Program kan ses senest en uge før første spillerunde på hjemmesiden www.hgfi.dk 

 

TILMELDING Sidste frist for tilmelding, fredag den 2/10.2015 til:              

 Fmd. Svend Erik Pedersen, Læssøesvej 4, 3000  Hgør, tlf. 20 40 75 48, sep0406@gmail.com     

 Øvrige medlemmer af badmintonudvalget: Jørgen Kjeldsen, Flemming Bech og Carsten Bauer  

 

STÆVNER Søndag 17/4 2016 kl. 12.00-18.00  Helsingør Mesterskab, double i Badminton-Hallen 

   

NYHEDSBREV Få automatisk besked, når der er nyt fra HFI – tilmeld dig ”nyhedsbrev” via www.hgfi.dk 

  

-------------KLIP---------------------------------------------KLIP----------------------------------------------------KLIP--------- 

 

Tilmelding angives med navn og kategori.  

Skriv en anden prioritet i tilfælde af, at der ikke er nok tilmeldinger til den ønskede række.      SÆT KRYDSER:  

RÆKKE 1. prioritet:  A __  -  B __  -  C __  -  +35 __  -  +45 __  -  +55 __   

RÆKKE 2. prioritet:   A __  -  B __  -  C __  -  +35 __  -  +45 __  -  +55 __   
KATEGORI:      Mixdouble __  -  Herredouble __ 

 

NAVN/E:                   __________________________________________________________ 
 

EVT. RESERVE/R:  __________________________________________________________ 
  

KLUB/FIRMA:               __________________________________________________________ 
            

KONTAKTPERSON:     __________________________________________________________ 
            

TLF.NR.:                        __________________________________________________________ 
  

VIGTIGT- E-MAILADRESSE: ____________________________________________________ 
 

UNDERSKRIFT:          __________ ________________________________________________ 
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