
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Klubmesterskaberne afholdes i år over tre spilledage 

den 26. april – 28. april, med start hver aften kl. 19:00 
 

Finalerne afvikles lørdag den 30. april fra kl. 9:00 
 
Der spilles i følgende rækker: 
Mesterrække:  1. & 2. holdets fællestræningsspillere. 
A-rækken:  Holdspillere, Veteran M-række og juniorer. 
B-rækken:  Holdspillere, Veteran A-række og Veteran B-række. 
C-rækken:  Motionister, Veteran C-række. 
 
Veteran og 60+ har tilsvarende egne rækker. 
 
- Der spilles i alle 5 kategorier. 
- Der seedes i Mester-række og A-række. 
- Der skal være mindst 4 deltagere/par, før en kategori spilles, Mesterrækken dog 
undtaget. Der kan maks. ske tilmelding i 4 kategorier (senior-veteran-60+) 
- I samtlige rækker er der 1. & 2. præmie. I rækker med mindst 16 deltagere/par, er der 
også 3. præmie. 
 

Indskud pr. kategori: 50 kr. 
Sidste tilmelding er tirsdag den 12. april 2022 

Tilmeldingen foretages på de opsatte lister i mellemgangen til hal 2. 
 
Man kan kun deltage hvis skyldigt kontingent er betalt. 
- Spiller man på hold for en anden klub, kan man ikke deltage. (firmaklubber dog undtaget) 
- Vindere af sidste års mesterskaber rykker en række op i den kategori man har vundet. 
- Singler giver oprykning i alle kategorier. Oprykning til Mesterrækken sker, hvis man har 
vundet A-rækken to år i træk, eller efter SSU’s skøn. 
- Nedrykning kan ske, hvis man har deltaget mindst 3 år i en række uden at vinde, dog 
efter SSU’s skøn. 
- Der spilles med egne bolde i indledende kampe. Taber betaler første bold, der deles 
om resten. 
- Spillerne skal være omklædt og spilleklar 15 minutter før annonceret spilletidspunkt. 
- Du skal kunne deltage i finalerne lørdag, hvis ikke, så lad være at tilmelde dig.  
 

Husk at reservere lørdag den 30. april 2022 til KLUBFESTEN 
Nærmere herom senere 

 
Evt. spørgsmål kan rettes til Michael Gøtje, senior@kifbadminton.dk  
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Motionist - Senior - Veteran - 60+ 
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