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Idrætsinformation 06/2015 
 

                                                                                                         
     12-02-2015 

 
Til 
JDRI medlemmer. 
  
  
Emne: 
DMI forbundsmesterskab i badminton 2015. 
 
 
1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder herved til forbundmesterskabet i 
badminton 2015. Medlemmer iflg. "Bestemmelser for DMI stævnevirksomhed" kan 
deltage. 
 
2. Forbundsmesterskabet afholdes i Stoholm Fritids- og kulturcenter 24-25 MAR 
2015 med Idrætsforeningen Skive Garnison som arrangør.  
 
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 
 
 
3. En række vil normalt kun blive gennemført, såfremt der er tilmeldt mindst 6 spil-
lere/par fra mindst 3 foreninger. Suspension fra denne regel/overflytning til andre 
rækker besluttes af udvalgsformanden, når tilmeldingerne er indgået. En spiller kan 
højst deltage i 2 rækker. Rækkerne skal i sådanne tilfælde være af forskellig katego- 
ri, dvs. f.eks. ikke 2 singlerækker eller 2 herredoublerækker. Spillere fra 2 forskellige 
idrætsforeninger kan ikke danne par. Dette gælder dog ikke Master Class double. 
Stævnet afholdes med fjerbolde. Forbundet giver indtil 2 bolde pr. kamp. 
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4. Idrætsforeningerne kan normalt kun tilmelde 3 spillere/par i hver række. Vi prøver 
i år at lave fri tilmelding, men forbeholder os ret til at lave et ”cut” af hensyn til 
banekapacitet og tidsplan for stævnets gennemførelse.  
Den indbyrdes styrkerækkefølge mellem de enkelte spillere/par i hver række skal 
fremgå af tilmeldingslisten. 
Tilmeldingen skal indeholde følgende informationer om den enkelte spiller: fødsels-
dato, grad, fulde navn samt tidligere placering og evt. civil spillerstatus. 
De to sidste informationer kan eksempelvis anføres således: Nr. 2 HD 14, Jyllinge 
serie 3. 
Da disse informationer skal bruges i forbindelse med seedningen, er det væsentligt, 
at de er så fyldestgørende som muligt. Ved seedningen, vil der blive tilstræbt 
så stor en spredning som muligt, af de stærkeste spillere. 
 
5. Evt. spørgsmål vedr. stævnet kan rettes til: 
Torben Lyngbach Jensen 
Mobil 40 21 49 24 
Mail: lyngbach@gmail.com 
 
 
 
 

TILMELDING sker via FIIN til FMT-F-UDHL01 Henning Juhl. 
 

Senest tirsdag den 10. marts 2015. 
 
 
 

Henning Juhl 
Jydske Dragonregiments Idrætsforening 


