
 

 

Velkommen til rankingturnering U13 og U19X 

 
Arrangør: Kristiansand Badminton Klubb (KBK) 

Dato: 14. – 15. januar 2023 

Start: Lørdag kl. 09.00 

Sted: Badmintonsenteret og Odderneshallen, Kongsgård allé 33 C, Kristiansand 

Klasser: U13A, U19A og U19X. X-klasse forutsetter nok påmeldte. 

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

Startkontingent: kr 300,-/300,- 

Påmeldingsfrist: 27. desember 2022 via www.badmintonportalen.no 

Oppmann: Jarle Krokeide 

Turneringsleder: Knut Abusdal | kabusdal@gmail.com | 90649189 

 

Regler for spillerutstyr/tøy i henhold til NBFs håndbok vil bli overholdt. Spillere som forsøker 
å spille i ureglementert tøy vil måtte skifte til tøy som er reglementert. 

En eventuell omtrekning vil kunne foretas ved spesielle tilfeller helt fram til oppstart av 
turneringen. Alle må sjekke når deres første kamp er satt opp og være forberedt på at 
tidspunkt for denne kan endres på kort varsel helt fram til turneringsstart. 

 

Overnatting 



 

 

Vi har reservert rom på Thon Hotel Parken, midt i sentrum, og cirka to kilometer fra hallen. 
Bestilling på tlf. 38172040 eller e-post: parken.resepsjon@olavthon.no så snart som mulig 
for å få garantert rom. Oppgi KBK ranking U13 og U19 som referanse. 

Enkeltrom kr 950,- | Dobbeltrom kr 1150,- | Trippelrom kr 1360,- | 4-mannsrom kr 1550,- 

 

Overnatting kan også bestilles på BS Internat. Kr. 175,- pr person pr natt i 4- og 8-mannsrom. 
Sengetøy må medbringes. Frokost på forespørsel. Booking på e-post: 
siren.verdal@skanska.no 

 

Diverse 

Det vil være åpen kafeteria i Badmintonsenteret hele helgen, hvor man kan få kjøpt kald og 
varm mat.  

Arrangøren tilbyr strengeservice. 

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

Semifinaler og finaler i U19 vil sannsynligvis bli streamet. Alle deltakende klubber må sørge 
for at samtykke er innhentet fra aktuelle spillere. 

 

Takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere: 

 

 


