NM 2020
KRISTIANSAND 18.-20. SEPTEMBER

Velkommen til norgesmesterskapet i badminton 2020.
Arrangør:

Kristiansand Badminton Klubb

Dato:

18. september – 20. september 2020

Start:

Fredag 18. september (tidligst kl. 13.00)

Sted:

Badmintonsenteret og Odderneshallen

Adresse:

Kongsgård Allé 33 C

Klasser:

Senior elite

Baller:

Forza VIP, frie baller i finalene, ellers 2 baller pr. kamp.
Totalt overforbruk på hele turneringen fordeles på klubbene etter antall
kamper spillerne har påbegynt spill i (i doublekategoriene regnes ½ kamp
pr. spiller).

Startkontingent:

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

Påmeldingsfrist:

1. september 2020

Påmelding:

www.badmintonportalen.no

Oppmann:

Oppnevnes senere

Turneringsleder:

Knut Abusdal | kabusdal@gmail.com | 90649189

Mesterskapet spilles parallelt med ranking U17 og U17X.
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.
Gjeldene regler og retningslinjer i forhold til covid-19 vil gjelde under hele mesterskapet. Pr. 22. juli er det
usikkert om mesterskapet kan gjennomføres eller ikke.

Overnatting og bankett
NM-hotellet er nyåpnede Thon Hotel Norge.

Thon Hotel Norge åpnet 2. juni 2020 og ligger i Dronningensgate 5, midt i sentrum av Kristiansand og 2 km.
fra Badmintonsenteret.

NM-priser (oppgi kode: badminton-NM ved bestilling)
Alle priser er inkludert frokost og er oppgitt pr. rom pr. døgn:
 Enkeltrom: kr 795, Dobbeltrom: kr 995, Trippelrom: kr 1295,Booking av rom direkte til hotellet: hotelnorge@olavthon.no innen 30. august 2020. Ingen garanti for
ledige rom etter denne dato.

Overnatting Badmintonsenteret
Det er også mulig å bestille overnatting i Badmintonsenteret i 4- og 8-mannsrom.
 Pris pr. seng pr. natt (inkl. frokost): kr. 220,-. Sengetøy må medbringes.
 Kontaktperson for bestilling: Siren Verdal | siren.verdal@skanska.no |

NM-bankett lørdag kl. 19.30 på Thon Hotel Norge.
Vi håper at alle vil være med på banketten. Endelig skal medaljene fra eliteserien 2019/2020 deles ut. Det
blir også utdeling av andre priser, underholdning og god mat. Alt skjer i Kristiansands nye storstue, «Stup»,
i hotellets toppetasje.
Pris pr. person: kr. 350,- for hovedrett og dessert. Klubbene faktureres.
Klubbvis påmelding til post@kbk.no innen 30. august.

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

Strengeservice
Det vil være strengeservice i hallen under deler av helgen.

Transport
Det vil ikke være organisert transport fra arrangørens side. Hvis noen trenger transport til/fra flyplass e.l., kan de ta
kontakt på post@kbk.no. Det vil bli fakturert kr. 50,- pr. person for transporttjenester.

Samarbeidspartnere:

