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DMI Forbundsmesterskab i BADMINTON 2022
Så er det tid til at svinge badmintonketsjeren og få sved på panden til nogle gode badminton
kampe.
Det hele sker i Frederikshavns Idrætscenter, Arena Nord, d. 23. marts 2022. Tidspunkt forventes
at være fra kl. 09.00 – 16.00.
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
Master Class double
Dame single
Dame double
Mixed double
Mixed double old

En spiller kan højst deltage i 2 rækker.
Rækkerne skal i sådanne tilfælde være af
forskellig kategori, dvs. f.eks. ikke 2
singlerækker eller 2 herredoublerækker.

Skal du være med til at smashe fjerbolde over nettet, så sker tilmelding
til FW-GME-001@mil.dk - Max (728 48313) senest onsdag d. 02. marts 2022. Du skal sende
en mail med fødselsdato, grad, fulde navn, samt tidligere placering og evt. civil spillerstatus (ift.
seedningen) og slutteligt hvilken/hvilke rækker du vil dyste i.
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål, så giv et kald til Max.
Søværnets Idrætsforening Frederikshavn (SIF/FRH) er arrangører af stævnet, og håber på at
IFS-medlemmer vil bakke op om stævnet.
Der er mulighed for indkvartering. Ønske om dette skal tilkendegives ved tilmeldingen. Finder
sted indtil videre på: Søværnets Sergentskole Skovhusvej 6, 9900 Frederikshavn Nærmere
information tilgår vedrørende ankomst og udlevering af nøgler.
Postadresse:
Lilholtvej 2
6500 Vojens

Telefon:
Indvalg:

728 48000
728 44853

Telefax:
E-mail:

74 20 58 00
ifs@ifskp.dk

Ligeledes holdes der kammeratskabsaften dagen forindne. Antallet af tilmeldinger til
kammeratskabsaften er bindende, og der skal betales for de tilmeldte. Kuvertpris per deltager er
kr. 150,00 og betales via Mobile pay. Der er inkluderet en øl/vand til maden i kuvertprisen.
Yderligere drikkevarer indkøbes separat i messen før eller efter spisningen. Husk at medbringe
kontanter, idet Strygeren ikke altid råder over mulighed for at anvende betalingskort.
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