
Deltagere: U9 D • U11 A, B, C, D • U13 A, B, C, D • U15 A, B, C, D • U17/19 A, B, C.

Åben for spillere der ved tilmeldingsfristens udløb er klassificeret i 
ovennævnte række. Stævnet er pointgivende i ungdoms-
klassifikationen.

Tid: 
Lørdag: U9D, U11BCD, U13D
Søndag: U13BC, U15BCD, U17/19BC
Lørdag-Søndag: U11A, U13A, U15A, U17/19A. Hvis reglerne om max. 
antal kampe tillader det, vil A-rækkerne blive afviklet på én dag

Sted: Tst aktiv Center
Tilst Skolevej 13A, 8381 Tilst

Kategorier: HS-HD-DS-DD-MD. Der kan tilmeldes i 3 kategorier. Der kan 
anvendes X-makker i double og det er tilladt at tilmelde i 
forskellige rækker i henhold til gældende regler. Ved for få 
tilmeldinger i en række, forbeholder vi os ret til at lade rækken 
udgå eller lægge sammen med anden række.

Pris: Single 140,- Double 160,- pr. par

Stævneform: I single spilles indledende kampe i puljer - derefter cup. 
Hvis programmet tillader det, vil det også gælde double 
- i modsat fald anvendes cup.

Præmier: 1. præmier i alle rækker.
2. præmier i rækker med mindst 5 spillere/par.
3. præmier i rækker med mindst 12 spillere/par.

Tilmelding: Torsdag 19. april via badmintonpeople.dk
Evt. spørgsmål på email:  jesadk@gmail.com
eller i nødstilfælde: Jesper Andersen Tlf. 29904456

Program:  Bliver lagt på Cup2000.dk hvor det løbende vil 
blive opdateret såfremt der forekommer 
ændringer. 

Med sportslig hilsen
tst Tilst - badminton

inviterer til MENY CUP
den 5. -6. maj 2018

BADMINTON

Viborgvej, Århus V

Til 1. pladserne:
Udover præmier vil der være en overraskelse fravores sponsor MENY tilalle vinderne...

Til spillerne:

Der vil være 1 stykke gratis

frugt til alle spillere fra 

vores sponsor: MENY

Lodtrækning:Der vil være lodtrækning 
blandt tællerne om præmier 
fra forretningerne i vores 
lokalområde

Til forældrene:
1 kop gratis kaffe eller the i

tst Caféen, sponsoreret af:

tst Café:
Holder åbent hele dagen. Der vil være mulighed forat købe sandwich, pizza,drikkevarer og en masse andet til en dag i hallen...
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