
VICTOR International Junior Cup 2022 
 

I Pinsen 2022 (4-6 juni) tager Hørning Badminton til Victor 
Cup i Hamburg. 

Turen gælder for både Hørning spillere og andre der skulle have lyst. 

Stævnet kommer til at foregå over 3 dage lørdag til mandag, vi tager afsted lørdag morgen fra Hørning og 
er tilbage mandag aften, vi kører i bus der ned og hjem igen, sammen med Rønde Efterskole. 

Der vil være mulighed for at spille i alle 3 kategorier, Single, HD/DD og MD, normal spiller man HD/DD om 
lørdagen og om søndagen er det single og til sidst spiller man MD om mandagen, derfor er det også en god 
ide at man tilmelder sig i alle 3 kategorier, så man ikke får en hel dag, hvor man ikke skal spille, hvis man 
ikke har en makker, kan man tilmelde sig med en X-makker. 

Turen vil koste 1000 kr. som dækker: stævnegebyr, bolde, 
overnatning, transport, mad (middagsmad lørdag, søndag 
og mandag og aftensmad lørdag og søndag og 
morgenmad søndag og mandag) man skal selv sørge for 
at få noget morgenmad om lørdagen, før vi tager afsted 
eller til bussen og have nogle penge med til aftensmad 
om mandagen hvor vi kører ind på en rasteplads og spiser 
på vejen hjem. og Hørning Badminton stiller med leder til 
turen. 

Forældre koster 600,00, og kan tilmeldes ved at kontakte 
Stig: hb.stig@barnney.dk. 

Stævnet er for U9-U11-U13-U15-U17-U22 og i Tyskland har man kun 2 rangeringer A og B. 
Tysk A = Dansk (A, M, E) og Tysk B = Dansk (D, C, B). 
Hvis man er U9 eller U11 spiller, skal man have en forælder med. 

I Tyskland spiller rækkerne anderledes end man gør i Danmark.  
Eks. hvis man er anden års U13 i Danmark, så er man 1 års U15 i Tyskland. 
Man må gerne spille single i U13 og double i U15 hvis man spiller med en double makker der er et år ældre. 
 
Følg os på Facebook (20+) Hørning Badminton Hamborg Tur :) | Facebook 

Hvis man har nogle spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Stig: hb.stig@barnney.dk 

OBS. Der er alle pengene tilbage, skulle stævnet blive aflyst. Melder man selv fra 
skal dette gøres inden den 1. maj 2022 så er der fuld pengene tilbage, efter den 
1. maj 2022 er det 40% tilbage.  
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