
  

                                                                        

                                                             

                                        SINE CUP 2020  

Lørdag den 21.11.2020 og søndag den 22.11.2020  
  
  

Stævnested:   
  

Arena Aabenraa, Hjelmallé 1-3, 6200 Aabenraa  

Baner:   

  

Vi råder over 14 baner fordelt med 5 baner i hal 1 og hal 2 

samt 4 baner i hal 5  

  

  

Ved indgang til hallerne vil der være en leder fra Aabenraa 

Badmintonklub, som hjælper med registrering af fremmøde 

og anvisning spille-/opholdssted.  

Avikling:   Lørdag:     

 Hal 1    Kl. 09.00-13.00   U15C  

 Hal 1  Kl. 13.00-18.00  U15A  

 Hal 2  Kl. 09.00-13.30   U17/19 B  

 Hal 2  Kl. 13.00-18.00  U17/19A  

 Hal 5  Kl. 09.00-12.30  U15D  

 Hal 5  Kl. 13.00-15.00  U15B  

 Hal 5  
  
Søndag:  

Kl. 15.00-18.00  U17/19C  

 Hal 1  Kl. 09.00-16.00  U13B+C  

 Hal 2  Kl. 09.00-14.30  U13D  

                          



 Hal 5  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kl. 11.30-15:30  U11D+C  

Udgår:     Følgende rækker udgår:  

    U9D:   HS, HD, DS, DD, MD  

    U11D:   HD, DD, MD  

                       U11C:         DD, MD  

    U13D:   DD, MD  

    U13B:  DD  

    U15D:  DS, DD, MD  

    U15C:  DD, MD  

    U15B:  DD, MD  

                                         U17/19C:    DD, MD  

    U17/19A:    DD  
  
Sammenlagte rækker:                  U11C med U13D           DS 

                                                              U11B med U13C           DS, DD, MD,HS,HD      

      U15B med U17C   DS  

      U15 B med U17C  HD  

      U15A med U17B  DS, DD, MD  
  
Der er sammensat et STRAMT program med få pauser. Dette skyldes COVID-19 

restriktioner, og vi håber på jeres forståelse herfor.  
  
  
CO-VID19:   På grund af smitterisiko for Corona er der et 

forsamlingsforbud på 50 personer pr. hal samt en række 

generelle forholdsregler og anbefalinger.   
     
  Der opfordres til, at hver spiller max. har 1 voksen med.   

Vi har prioriteret flere kampe mod, at der er begrænsning 

på antallet af voksne/tilskurere.   
    
  



• Hvis man er udviser tegn på luftvejssygdom, skal man lade være med at 

møde op/forlade turneringen  

• Max. 50 personer per hal. Der spilles i 3 haller  

• Max 1 forældre el. træner pr. spiller   

• Sprit hænder jævnligt. Medbring gerne din egen sprit, der er sprit ved     

alle baner som skal benyttes mellem ALLE kampe  

• Hold afstand (>1 m) til personer, du ikke har tæt relation til  

• Tilskuere bedes ikke gå omkring og kun opholde sig i den hal man 

tilhører og opholde sig på samme plads hele dagen  

• Husk at holde god afstand og brug mundbind  

• Kom i relation til programsatte tidspunkt – dvs. ca. 20-30 min. før  

• Kom omklædt og tag bad hjemme  

• Der skal ikke gives hånd til modstandere som tak for kampen, det er 

fint bare at vinke til hinanden    

• I cafeteriet i Arena Aabenraa holdes der ligeledes god afstand, og vis 

hensyn til andre  

• Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at bede spillere, trænere og 

forældre om at forlade hallen hvis det vurderes at regler ikke 

overholdes eller at der skønnes at være for mange i hallen på en gang.  
  
      

Kampe:     
  

Der afvikles 297 kampe over 2 dage  

Præmier:   

  

1. præmier i alle rækker, 2. præmier i rækker med 5 eller flere 
deltagere/par  
3. præmier i rækker med 12 eller flere deltagere/par  

Program:   
  

Programmet kan ses på TP og badmintonplayer og via dette link: 

https://badmintondenmark.tournamentsoftware.com/tournament

/D700F42A-2891-4A4C-8C4C-2241B9673BBE  

Coaching:  
  

Kun bag banen med mundbind ikke mellem banerne  

Bolde:   
  

Der spilles med Yonex Aerosensa 30 bolde  

Tællere:  

  

Frivillige forældre alternativ tæller spillerne selv, pga korte pauser 

imellem kampene  

Fortæring:   
  

Vores cafeteria er åbent under hele stævnet.  

https://badmintondenmark.tournamentsoftware.com/tournament/D700F42A-2891-4A4C-8C4C-2241B9673BBE
https://badmintondenmark.tournamentsoftware.com/tournament/D700F42A-2891-4A4C-8C4C-2241B9673BBE


Stævneansvar

lig:   

Bibbi From efter kl. 18.00, telefon 23 36 72 21 eller  mail: 

bibbi.from@rsyd.dk     
    

  

     


