Ungdommens
Badmintonmesterskap
Kristiansand
31. januar – 2. februar 2020

Arrangør:

Kristiansand Badminton Klubb

Dato:

31. januar – 2. februar 2020

Start:

Fredag 31. januar kl. 10.00

Sted:

Badmintonsenteret og Odderneshallen

Adresse:

Kongsgård Allé 33 C

Klasser:

U15A og U17A

Baller:

Forza VIP, frie baller i finalene, ellers 2 baller pr. kamp.
Overforbruk faktureres klubbene.

Startkontingent:

Single: kr. 300,Double: kr. 300,- pr. par
Mixed double: kr. 300,- pr. par
Klubbene faktureres i etterkant.

Påmeldingsfrist:

14. januar 2020

Påmelding:

www.badmintonportalen.no

Innmarsj:

Lørdag 09.00 (ferdig oppstilt)

Oppmann:

Emma Lindquist | emma.lindquist@outlook.com | 41496971

Turneringsleder:

Tor Geir Bue | tgbue@online.no | 91713497

Det spilles pulje i single og cup i double og mixed double.
Vi gjør oppmerksom på at de to hallene ligger vegg i vegg, og samme inngang benyttes til
begge hallene.

Reglene for spillerutstyr/tøy ihht. NBFs håndbok vil bli overholdt. Spillere som forsøker å
spille i ureglementert tøy vil måtte skifte til tøy som er reglementert.
Evt. omtrekninger vil kunne foretas ved spesielle tilfeller helt frem til oppstart av
turneringen. Alle må sjekke når deres første kamp er oppsatt og være forberedt på at
tidspunkt for denne kan endres på kort varsel helt frem til turneringsstart.

Overnatting og bankett
Årets UBM-hotell er Thon Hotel Parken

Thon Hotel Parken åpnet i mai 2018 og ligger midt på Torvet i Kristiansand.
Hotellet har kort vei til alle fasiliteter og transportmuligheter, og har ulike typer rom og
størrelser. Parkeringsgarasje i kjelleren med inngang fra Festningsgata.

Priser 31. januar – 2. februar 2020
Alle priser er inkludert frokost og er oppgitt pr. rom pr. døgn:
 Standard enkeltrom: kr 750, Standard dobbeltrom: kr 850, Ekstraseng på rommet pr. natt: kr 300,Booking av rom direkte til hotellet: parken@olavthon.no innen 1.1.2020 for å få denne
prisen. Oppgi kode: KBK.

Overnatting Badmintonsenteret
Det er også mulig å bestille overnatting i Badmintonsenteret.
 Pris pr. seng pr. natt (inkl. frokost): kr. 220,-. Sengetøy må medbringes.
 Kontaktperson for bestilling: Øystein Ruud | oystein_ruud@hotmail.com |

UBM-bankett lørdag kl. 19.30 på Universitetet i Agder
UBM-banketten er alltid et høydepunkt for spillerne og vi håper at alle klubber vil delta. Det
serveres middag, dessert og én drikke. Ekstra drikke kan kjøpes. Eventuelle allergier eller
andre hensyn ifm. maten, må oppgis i bestillingen.
Pris pr. person: kr. 350,-. Klubbene faktureres.

Diverse
UBM t-skjorte
UBM-trøya er en teknisk t-skjorte fra Victor med UBM-logo og 1-2 sponsorlogoer. Alle som bestiller
trøya på forhånd får også en gavepose med overraskelser oppi inkludert i prisen. Et begrenset antall
trøyer selges i hallen under mesterskapet, men da kan vi ikke garantere for størrelser.
Dame- og herremodell har knapper i halsen, juniormodell har rund hals uten knapper.
Pris: forhåndsbestilling kr. 250,- | i hallen kr. 350,-

Kafeteria
Vi vil ha åpen kafeteria under hele mesterskapet hvor man kan få kjøpt kald og varm mat.

Transport

Vi vil tilrettelegge transport for klubbene dersom det er ønske om dette. Følgende transportpakker
er mulig å bestille:



Transport til og fra Kjevik flyplass (tor/søn). Pris kr. 60,- pr. person
Transport til og fra banketten fra hotellet på lørdag. Pris kr. 50,- pr. person

Det er god offentlig bussforbindelse mellom sentrum og Badmintonsenteret. Lørdag og søndag kan
én betalende voksen ta med seg inntil 4 ungdommer under 18 år gratis på bussen.

Bestilling (frist 14. januar)
Bestilling av bankett, t-skjorte og transport gjøres på følgende nettside:
kbk.no/Article/ubm2020

