
Træfstævne 2-3. januar i Snejbjerg 

Vi glæder os til at holde stævne i Snejbjerg for alle ungdomsspillere i 

træf-klubberne. Det er en speciel tid vi befinder os i med Covid-19 og 

derfor bliver stævnet også en smule anderledes, som du kan læse om 

herunder. 

 

Tiltag ang. Covid-19 

1. For at følge myndighedernes retningslinjer og lavet et sikkert stævne har vi 

besluttet at vi kun spiller single. 

2. For at mindske kontakten mellem spillerne mest muligt deler vi stævnet ind i 

etaper, så hallen tømmes helt og kontaktflader sprittes af, inden næste hold 

spillere kommer ind og spiller. 

3. For at minimere antallet af personer i hallen er det kun de helt små spillere 

der må have forældre med. Det vil sige at det kun er spillere i gruppe 0 og 1, 

som må have forældre med. Alle forældre skal bære mundbind, når de 

bevæger sig rundt. Når man sidder ned må det tages af. 

4. Alle klubber må stille med max 2 ledere til hver række for at coache og hjælpe 

spillerne. 

5. Vi sørger for masser af sprit i hallen og at alle spillere spritter af inden de 

starter en kamp, og når de er færdige med en kamp. Og at bolde kun benyttes 

til 1 kamp og ikke genbruges. 

6. Alle spillere kommer omklædt og der er ikke mulighed for bad efter 

afslutning. 

7. Alle spillere skal skrives ind ved ankomst, med navn og telefonnummer, så vi 

kan kontakte alle spillere i en gruppe, hvis der skulle komme meldinger om at 

en spiller har været smittet. 

8. Vi har 2 haller med separat indgang, så vi kan spille 2 grupper af gangen. 

Indgangene vil være tydeligt markeret, så man ikke går forkert. 

9. Vi har 2 cafeterier, så de 2 hold ikke blandes, imens de skal købe slik eller 

andet. 

 

 



Stævnet i praksis 

De forskellige grupper spiller i et bestemt tidsrum, det vil sige at alle spillere møder fra start og alle 

spillere tager hjem på samme tidspunkt. Vi sørger for at lave store puljer i programmet, så alle 

spillere skal spille mange kampe og så minimere vi semifinaler og finaler, hvor der vil være nogen 

som er slået ud og skal vente.  

Tidspunkterne er: 

Gruppe 0: Søndag Start: 8:30 Slut: 12:00  Hal 3 

Gruppe 1: Søndag Start: 8:30 Slut: 12:00  Hal 1 

Gruppe 2: Søndag Start: 12:30 Slut: 17:30  Hal 1 

Gruppe 3: Søndag Start: 12:30 Slut: 17:30  Hal 3 

Gruppe 4: Lørdag Start: 9:00 Slut: 13:00  Hal 1 

Gruppe 5: Lørdag Start: 9:00 Slut: 13:00  Hal 3 

Gruppe 6 + 7: Lørdag Start: 13:30 Slut: 17:30  Hal 1 

Gruppe 8 + 9: Lørdag Start: 13:30 Slut: 17:30  Hal 3 

 Tidspunkterne er vejledende, det kan være vi forlænger eller forkorter de forskellige 

tidspunkter alt efter hvor mange spillere som deltager. Det vil i få besked om når 

programmet er lavet. 

 Vi ændre IKKE i hvilke rækker der skal spille hvilke dag, så står der lørdag ved din række, 

så skal du spille lørdag. 

 Vi forbeholder os retten til at flytte spillere til en anden række ved for få tilmeldte, dette 

sker dog ikke uden det er godkendt af spilleren. 

På dagen 

1. Alle på holdet skrives ind ved ankomst. 

2. Hvert hold starter med en gennemgang af hvornår vi spritter af, hvem der tæller og 

reglerne for badminton generelt, så ingen er i tvivl om streger, point osv. 

3. Vi spiller kampe. 

4. Vi runder af med præmie overrækkelse. 

 

Hvis i har nogen spørgsmål, så kan i kontakte Jonas fra Snejbjerg Badminton på: 

Tlf: 41 81 96 66 

Mail: info@sport-net.dk 


