
 
 
 

Invitasjon til Veteranmesterskapet 2017 
 

Bærum Idrettspark, Hauger Skolevei 3-5, Rud i Bærum 
10.-12. mars 2017 

 
Asker og Bærum badmintonklubber har gleden av å invitere til årets 
Veteranmesterskap i Bærum Idrettspark på Rud i Bærum. 
 
Turneringen varer fra fredag 10. mars til søndag 12. mars. Start fredag kl. 16:00, 
lørdag kl. 09:00 og søndag kl. 10:00. Påmeldingsfrist er tirsdag 21. februar kl. 23.59. 
Påmelding gjøres i Badmintonportalen. 
 

Klasser: V35+ og oppover; single, double og mixed. 

Baller: 

FZ Forza VIP. Inntil to frie baller per kamp. Overforbruk av baller 
faktureres klubbene i etterkant etter alternativ 1: Antall baller forbrukt 
(utover to pr. kamp) fordeles etter antall kamper spillerne fra klubben 
har påbegynt spill i (i doublekategoriene regnes ½ kamp pr. spiller). 

Startkontingent: 
Single: kr. 300 pr. deltager. Double/mix: kr. 300 pr. par. Faktura sendes 
klubbene i etterkant av turneringen. 

Premiering: 
Det utdeles medaljer i gull, sølv og bronse etter bestemmelsene i 
Turneringsreglementet Kap. I, pkt. 16 3a. 

Kiosk: 
I hallen er det kiosk hvor det selges vanlige kioskvarer, pølser, vafler, 
baguetter m.m., samt varmrett. Betaling kontant eller Vipps. 

Badmintonmateriell: 
Sport Modern er tilstede i hallen og selger badmintonutstyr, inklusive 
klær og sko. 

Strengeservice: Det vil være strengeservice i hallen alle dager. 

Turneringsleder: Rolf Frydenberg, mobil: 90127992, e-post: rolff@joymount.no 

Oppmann: Arne Gulbrandsen, mobil: 90919053, e-post: arnegul@online.no 

 
Hotell 
Arrangementshotell er Thon Hotell Oslofjord i Sandvika. Enkel adkomst fra E16 og 
E18 med bil. Gratis utendørsparkering, kr. 95 pr. natt i garasje. 10 minutter å gå fra 
Sandvika stasjon og bussterminal. 
 
Pris per natt inkl. frokost: 
Standardrom for 1 person: kr 795,- 
Standardrom for 2 personer:  kr 995,- 
Standardrom for 3 personer:  kr 1195,- 
Standardrom for 4 personer:  kr 1395,- 
 
Booking direkte til hotellet på telefon 67 55 66 00. Bookingreferanse 24452639. 
Begrenset antall rom tilgjengelig. Når det er fullt, henvises du videre til Thon Hotell 
Vettre i Asker. 
 



Det er også mulig å booke til samme priser på Scandic Hotell Asker, Askerveien 61, 
1384 Asker. Booking referanse her er 46128339. Kontaktes på telefon 23 15 54 23 
eller e-post booking.asker@scandichotels.com. 
 
Bankett: 
Banketten avholdes på arrangementshotellet, Thon Hotell Oslofjord i Sandvika. 
Banketten begynner lørdag 11. mars kl. 19:30. Pris kr. 600,- for stor buffet med 
dessert og en drikkeenhet, samt nattklubb med DJ i eget lokale etter banketten. 
Påmeldinger til banketten sendes klubbvis til veteran@askerbadminton.no senest 1. 
mars 2017. 
 
Annet: 

 Det vil bli avholdt lagledermøte fredag 1/2 time før start av første kamp. 

 Reglene for spilleutstyr/tøy vil bli overholdt. Det vises til Bestemmelser om 
spillerutstyr og reklame på side 61 mv i Håndboka, spesielt pkt 7,8 og 9. 
Spillere som forsøker å spille i ureglementert tøy vil måtte skifte til tøy som er 
reglementert. 

 Merk bestemmelsen i turneringsreglementet (pkt. 19) om at i konkurranser 
som veteranmesterskapet skal spillere som trekker seg fra spill i èn kategori 
også trekke seg fra spill i øvrige kategorier. Dette gjelder også kategorier, 
som spilleren har startet å spille i. Dersom spilleren er forhindret fra å møte til 
første kamp pga. avlyste flyavganger, stengte fjelloverganger o.l. (force 
majeure) og må trekke seg fra denne, kan oppmannen allikevel godkjenne 
spill i øvrige kategorier. 

 
Spillerne må være klare, oppvarmet og ferdig skiftet til spillertøy når kampene ropes 
opp, og spillet settes i gang så fort som mulig. 

 
Med vennlig hilsen 
Asker og Bærum badmintonklubber 
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