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IDRÆTSMEDDELELSE
DMI forbundsmesterskaber

Badminton 2018

1. Dansk Militært Idrætsforbunds (DMI) forbundsmesterskaber i badminton 2018 afholdes 
i forbindelse med DMI 100 års Jubilæumsstævne

 torsdag den 05. april 2018

Der spilles i Fredericia Idrætscenter
 med Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) som arrangør.

2. Der spilles i følgende rækker:

Senior single (A- & B-række)
Senior double (A- & 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 spille-re/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 kategori, dvs. f.eks. ikke 2 singlerækker eller 2 herredoublerækker. 
Spillere fra 2 forskellige idræts-foreninger kan ikke danne par. Dette gælder dog ikke Master Class 
double. Stævnet afholdes med fjerbolde. Forbundet giver indtil 2 bolde pr. kampEn spiller kan højest 
deltage i 2 rækker. Rækkerne skal i sådanne tilfælde være af forskellig kategori. F.eks. ikke 2 
singlerækker eller 2 herredoublerækker. 
Stævnet afvikles efter pool princippet, der garanteres mindst 2 kampe i de rækker man stiller op i.
Stævnet afvikles med fjerbolde. Forbundet giver indtil 2 bolde pr. kamp.

4. Idrætsforeningerne kan normalt kun tilmelde 5 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 bane-kapacitet 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: fødselsdato, grad, fulde navn 
samt tidligere placering og evt. civil spillerstatus.
De to sidste informationer kan eksempelvis anføres således: Nr. 2 HD 16, 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.
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5. Er du medlem af AKIF kan du tilmelde dig til KP L. Toft, på mail TRR-MPST104 senest den 
01 MAR 2018. (HBUKMP kontaktes for samlet tilmelding) Tilmeldingen skal indeholde oplysninger om 
fødselsdag, grad, fulde navn, evt. tidligere placering ved DMI badmintonstævne samt evt. civil 
spillerstatus.

Da AKIF ikke kan sende et ubegrænset antal deltagere til stævnet, vil tilmelding ikke nødvendigvis 
automatisk medføre deltagelse. 

5. Evt. spørgsmål omkring stævnet, kan stilles til KP L. Toft. TRR-MPST104. (tlf. 2542 8009)

Med venlig hilsen

Aalborg Kaserners Idrætsforening
Boldspiludvalget
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