
Klubmesterskaber 2018  

  

Kære badmintonspiller i Badminton Roskilde!  

Ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde afholder igen i år 

klubmesterskaber for ungdomsspillere. Dette sker lørdag d. 5. maj 

2018 i Himmelev Badmintonhal.  

Klubmesterskabet er for alle ungdomsspillere, der har lyst til at tilbringe en dag sammen med alle de andre 

ungdomsspillere i klubben på tværs af årgange, niveau og normalt spillested.  

Der kåres én klubmester i hver af rækkerne Herresingle, Damesingle, Herredouble, Damedouble og mixdouble i 

årgangene U9, U11, U13, U15, U17 og U19.   

Klubmesterskabet afvikles primært lørdag d. 5. maj. Hvis der er mange tilmeldte kan det komme på tale at 

afvikle enkelte kampe fredag d. 4. maj om eftermiddagen (kl. 15-18) i Himmelev Badmintonhal. Tilmelding 

kræver derfor som udgangspunkt, at du har mulighed for også at spille fredag eftermiddag.  

Du kan tilmelde dig i alle 3 kategorier (single, double og mixdouble), og deltagelse er gratis!.  

Hvis du mangler en doublemakker, vil vi gerne forsøge at hjælpe dig med at finde en, hvis det er muligt.  

Udover det almindelige klubmesterskab bliver der også afviklet klubmesterskab i lodtrækningsdouble. Det 

betyder at doublepar bliver sammensat ved lodtrækning uden at tage decideret hensyn til alder, køn eller 

niveau. Erfaringsmæssigt er det en fantastisk mulighed for at skabe sociale bånd på tværs af ungdomsspillerne i 

klubben. Det primære formål med denne række er da også af social karakter.  

Programmet til klubmesterskabet bliver sendt til dig på den mailadresse, du opgiver på tilmeldingen. Det 

bliver desuden hængt op i Himmelev Badmintonhal på spilledagene og lagt på klubbens webside så hurtigt 

det er lavet. Det er her du kan se hvilke dag(e) og ca. tidspunkter du skal spille.  

HUSK også at der i forlængelse af klubmesterskabet bliver afholdt en stor gallafest for alle ungdomsspillere 

lørdag aften – se separat indbydelse – hvor der udover god mad, forskellige festlige indslag også vil være 

overrækkelse af diverse priser – blandt andet ”BR Guld”!  

Tilmelding sker ved at sende en mail til usu.badrosk@gmail.com , med angivelse af hvilken årgang du er, samt 

hvilke kategorier du gerne vil stille op i (Herresingle, Damesingle, Herredouble, Damedouble, Mixdouble  og 

lodtrækningsdouble). 

Tilmelding skal ske senest søndag d. 22. april.  

Husk kampgejst og fair play ånd!        

Hilsen USU  

mailto:usu.badrosk@gmail.com

