
 
 

 

Invitation til Li Ning / Ry Cup 2021 
U9 D, U11 A+B+C+D, U13 B+C+D, U15 A+B+C+D og U17/U19 A+B+C+D 

den 18. / 19. december*
 
STED 
Ry Hallerne, Thorsvej 32, 8680 Ry (3 haller). 
 
KATEGORIER 
DS, DD, HS, HD og MD. Der kan tilmeldes i alle 3 
kategorier (også med x-makker). Af hensyn til 
smidig afvikling af stævnet, må man kun tilmelde sig 
i én række (dvs. ingen kryds-tilmeldinger i fx U13B 
HD og U13C HS), da det kan føre til låsninger og 
forsinkelser. 
 
TURNERINGSFORM 
Vi prioriterer, at man får mange kampe og 
tilstræber derfor, at alle kategorier starter med et 
gruppespil. Herefter skiftes til cup-formatet.  
Hvis dette resulterer i flere kampe pr. spiller end 
tilladt, kan vi dog blive nødt til at starte med cup-
format i nogle rækker. 
 
TILMELDING 
På www.badmintonplayer.dk/DBF/Turnering/ 
TilmeldTurnering/#91796 (kræver login). Vælg 
herefter den korrekte årgang/række. Sidste frist er 
torsdag den 2. december 2021. Det kan ikke 
forventes, at eftertilmeldinger kan imødekommes. 
 
FORBEHOLD 
Vi forbeholder vi os ret til at slå rækker sammen 
(med samme spilledag) ihht. reglerne, lade 
kategorier udgå eller begrænse antallet af deltagere 
i en række/kategori. 
 
PRIS 
Prisen afhænger af årgang, række og kategori – se 
nærmere på www.badmintonplayer.dk ifm. 
tilmelding. 
 
 
 

 
PROGRAM 
Kan ses via www.rybadminton.dk samt 
www.badmintonplayer.dk fra syv dage før stævnet. 
Mindre ændringer kan forekomme frem til 
stævnedagen. 
 
*AFVIKLING 
Lørdag: U15 samt U17/19 (A-række: se herunder) 
Søndag: U9 + U11 + U13 
U15A samt U17/19A forsøges afviklet lørdag. I 
tilfælde af mange tilmeldinger kan det blive 
nødvendigt at spille de afgørende kampe søndag. 
 
REGLEMENT 
Turneringen er pointgivende. Der spilles efter fælles 
BD/DGI turneringsreglement. 
 
PRÆMIER 
Der er 1. præmie i alle kategorier, 2. præmie i 
kategorier med mindst 5 spillere/par samt 3. 
præmie(r) i kategorier med mindst 12 spillere/par. 
Til vinderen i hhv. den drenge- og den pige-række 
med flest deltagere, vil der være en ekstra stor 
pokal. 
Lodtrækningspræmier blandt tællere. 
 
FORPLEJNING 
Hallens cafeteria er åbent og tilbyder bl.a. et bredt 
udvalg af sportsboller, sandwiches og pasta-salater 
samt andre lækre sager. 
Bemærk: hver spiller får en gratis badminton-
sandwich. 
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER 
Henvendelse til ivansj@gmail.com 
 
Vi glæder os til at se jer 
Morten Friis, Morten Randrup  
og Ivan Jensen 


