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Idrætsinformation 04 /2013 

                                                                                                         
     01 FEB 2013 

 
Til 
JDRI medlemmer. 
  
Emne:  
DMI forbundsmesterskab i badminton 2013.  
 
 
 
1. Dansk militært idrætsforbund (DMI) indbyder herved til forbund-mesterskabet i 
badminton 2013. Medlemmer iflg. "Bestemmelser for DMI stævnevirksomhed" kan 
deltage.  
 
2. Forbundsmesterskabet afholdes 19-20 MAR i Stoholm Fritids- og Kul-turcenter, 
med Idrætsforeningen Skive Garnison som arrangør.  
 
Der spilles i følgende rækker:  
 
Senior single (A- og B-række)  
Senior double (A- og B-række)  
Old Boys single  
Old Boys double  
Veteran single  
Veteran double  
Super Veteran single  
Super Veteran double  
Herre Master single (forsøgsrække)  
Herre Master double  
Dame single  
Dame double  
Mixed double  
Mixed double old  
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3. En række vil normalt kun blive gen- nemført, såfremt der er tilmeldt mindst 6 
spillere/par fra mindst 3 foreninger. Suspension fra denne regel/overflytning til andre 
rækker besluttes af udvalgsformanden, når til-meldingerne er indgået. En spiller kan 
højst deltage i 2 rækker. Rækkerne skal i sådanne tilfælde være af forskellig kategori, 
dvs. f.eks. ikke 2 sing-lerækker eller 2 herredoublerækker.  
Spillere fra 2 forskellige idrætsforeninger kan ikke danne par. Dette gæl-der dog ikke 
Master Class double. Stævnet afvikles med fjerbolde. For-bundet giver indtil 2 bolde 
pr. kamp.  
 
4. Idrætsforeningerne kan normalt kun tilmelde 3 spillere/par i hver række. Vi prøver i 
år at lave fri tilmelding, men forbeholder os ret til at lave et ”cut” af hensyn til baneka-
pacitet og tidsplan for stævnets gennemførelse. Den indbyrdes styrkerækkefølge 
mellem de enkelte spillere/par i hver række skal fremgå af tilmeldingslisten.  
Tilmeldingen skal indeholde følgende informationer om den enkelte spiller: fødsels-
dag, grad, fulde navn samt tidligere placering og evt. civil spillerstatus.  
De to sidste informationer kan eksempelvis anføres således: Nr. 2 HD 12, Jyllinge 
serie 3.  
Da disse informationer skal bruges i forbindelse med seedningen er det væsentligt, at 
de er så fyldestgørende som muligt. Ved seedningen vil der blive tilstræbt så stor en 
spredning som muligt af de stærkeste spillere.  
 
 
5. Evt. spørgsmål vedr. turneringen kan rettes til:  
Torben Lyngbach Jensen  
Mobil 40 21 49 24  
Mail: lyngbach@gmail.com 
 
 

6.TILMELDING  
Tilmelding foretages på mail eller telefon til JDR Idrætskontor: 
MAIL: JDR-IDRHJ 
Telefon: 96 130 268 

 
Tilmeldinger skal være fremme seneste: 
 

Mandag den 04. marts 2013. 
 

 
 
 
 
 

Henning. S. Juhl 
chefsergent 

Jydske Dragonregiment Idrætsforeningen 
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Finalestævne 19-20. marts 2013 
 

Arrangør: Idrætsforeningen Skive Garnison 
  
Spillested: Stoholm Fritids- og Kulturcenter, Søndergade 56, 7850 Stoholm, tlf. 
97541621  
 
Stævneleder: Knud Petersen, tlf. 41217501, FIIN: IGR-3BNS402, Mail: kp@rvsb.dk  
 
Deltagelse:  
 
� B-rækken, seniorsingle og seniordouble, spilles i år også efter samme regler som 
øvrige rækker, idet der dog ikke uddeles vandrepræmie i seniorsingle B-rækken. Kri-
teriet for at kunne tilmelde sig i B-rækken fastsættes for den kommende turnering til 
at spillerne i civil sammenhæng højst spiller i serie 3 på kredsniveau. Dette bør selv-
følgelig ikke afholde kvalificerede spillere i disse rækker i at tilmelde sig i A-
rækken. Vinderne fra B-rækken 2012 skal spille mindst et år i A-rækken, før de 
evt. kan returnere til B-rækken  
� Der spilles igen i år med en old mixeddouble. OLD markeres med et o efter tallet i 
kolonnen på tilmeldingsblanketten. Husk nu at bruge tallene 1, 2 og 3, når I udfylder 
blanketten. Hvis der kun står krydser er det ikke muligt, at bruge tilmeldingen til 
seedning og det kan tillige være svært, at se de rigtige parsammensætninger.  
� En uge efter tilmeldingsfristen vil der blive udsendt en oversigt over, hvem der er 
tilmeldt i de enkelte rækker. Det vil af denne oversigt også fremgå, i hvilket omfang 
tilmeldte deltagere er overført til andre rækker.  
� Det skal endelig understreges, at der kun accepteres én skriftlig tilmelding pr. 
idrætsforening.  
 
Stævneafvikling:  
 
� Forbundsmesterskabet, det eneste stævne i år, afvikles igen efter det nye princip 
over 2 dage. Pool princippet vil blive anvendt overalt i turneringen, hvorfor alle delta-
gere er garanteret mindst 2 kampe i de rækker de stiller op i. Rækker med mindre 
end 6 deltagere kan blive afviklet som enkeltpuljer med 5 eller færre deltagere.  
� Antallet af puljer og hvor mange der går videre fra en pulje, samt evt. mellemfal-
dende udslagskampe kan først fastsættes, når tilmeldingen er modtaget, og vil derfor 
først fremgå af det endelige program for stævnet.  
� Af ovenstående fremgår det, at det ikke er muligt på forhånd at fastsætte om en 
deltager skal spille begge dage eller ej. Kampprogrammet vil dog udvise den tentati-
ve placering af de enkelte kampe på de 2 dage.  
� Der planlægges på en kammeratskabsaften med spisning i Havestuen (CAF) og 
efterfølgende hygge i KS-messen efter førstedagens kampe, pris 117,- pr. deltager. 
Tilmelding er bindende og evt. ændring af deltagerantal til middagen skal ske til 
stævneleder senest den. 11. marts 2013. Herefter opkræves betaling for antal til-
meldte.  
� Menu: Tunmousse, svinekam, kylling, med tilbehør og chokolademousse, 
frugtsalat.  
� Drikkevarer for egen regning.  
� Indkvartering finder sted på Skive Kaserne. Der vil være udlagt sengetøj. Nøgle 
afhentes i hovedvagten på Skive kaserne, ved ankomst mandag aften, ellers udle-
veres resten af nøglerne på spillestedet.  
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