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Gødvad Vinter Cup 2014 

Gødvad GIF indbyder til badmintonstævne den 4 og 5 januar 2014.  

Stævnet bliver for den enkelte række spillet færdig samme dag. 

Lørdag den 4 januar :  U9 B + U11BCD samt U17 BCD 

Søndag den 5 januar:  U13ABCD samt U15ABCD 

 
 Stævneafvikling: Der spilles herresingle, damesingle, herredouble og damedouble.  
I rækker med for få tilmeldinger, forbeholder vi os retten til at slå rækken sammen med en 

række højere eller helt at aflyse. Ved mange tilmeldinger i double, vil doublerne blive afviklet 

som cup, mens single vil blive afviklet med 3-4 deltagere i en pulje med efterfølgende cup. 

 

Stævnet er pointgivende i henhold til DGI & DBF’s ungdomsklassifikation.  
Taberne tæller næste kamp på banen. I U9 og U11 henstiller vi til at forældrene hjælper til med 

at tælle kampene. 

Spillested: Silkeborg Hallerne, Ansvej 114 8600  Silkeborg 

 
Pris:  Single kr. 110,- (U9B, U11CD kr. 100,-).  

Double kr. 150,- pr. par (U9B, U11CD kr. 140,- pr. par). 

 
 Bolde: Der spilles med Yonex fjerbolde.  
 
Præmier: Der er præmie til 1. pladsen i alle rækker, til 2. pladsen ved mere end 4 deltagere i en 
række samt til 3. pladsen ved mere end 12 deltagere i en række.  
 
Program: Vi udsender program ca. 1 uge før stævnet. Programmet kan også findes på vores 
hjemmeside: www.godvad-gif.dk  
 
Tilmelding: Spillere fra både DBF og DGI-klubber skal tilmelde sig online via 
www.badmintonpeople.dk.  
Tilmeldingsfrist 19. december 2013 
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Spørgsmål: Hvis du har spørgsmål, så ring til Jan Chalmer, tlf. 22 55 51 25 eller send en mail til 
janchalmer@hotmail.com .  
 

Du kan også se sidste nyt om stævnet på Gødvad GIF’s hjemmeside www.godvad-gif.dk . 

 

Praktisk: Der vil være mulighed for at købe mad eller drikke under stævnet.  
 
Cafeteriet vil være åben under hele stævnet og har altid et godt tilbud til de sultne.  
 
Vi håber, at der kommer rigtig mange tilmeldinger, så vi kan få nogle spændende og 
interessante kampe.  
 

 
Med sportslige hilsner 
Gødvad GIF badminton 

 


