Dato: 3. februar 2014

GM 2014
Badminton GM afholdes i år i Nuuk.
Badminton GM afholdes, traditionen tro i påsken.
Dommerkursus
I forbindelse med GM afholder forbundet Dommerkursus med Instruktør fra Danmark.
BKN betaler for rejse og bespisning under GM for en deltager pr. klub ved dommerkurset. Deltagere tilmeldes
sammen med øvrige deltagere ved GM.
Trænerkursus
I forbindelse med GM afholder forbundet trænerkursus med Instruktører fra Danmark.
BKN betaler ½-delen af rejseomkostningerne under GM for en deltager pr. klub ved trænerkurset. Deltagere
tilmeldes sammen med øvrige deltagere ved GM.
TILMELDING TIL GM
På grund af ændring af rejsebetingelser er tilmeldingsfristen til GM den 27. februar 2014 og skal så vidt
muligt foregår på de af BKN´s udarbejdede tilmeldingslister.
Tilmeldinger efter ovennævnte tidsfrist vil blive afvist af BKN.
Resultater fra Kredsmesterskaberne fremsendes til BKN, så seedning og programlægning til GM kan foretages.
RETNINGSLINJER TIL GM
Retningslinjer vedr. GM i badminton 2014:
Det skal herved meddeles, at Grønlandsmesterskaberne i 2014 afvikles i Nuuk (14. april – 19. april) (ændring
kan forekomme)
Arrangører:
B-67, Box 1616, 3900 Nuuk.
Kontaktpersoner:
Anni Damgaard, Mobil: 55 42 97, as@polarseafood.gl
Michael Kleist,
Mobil: 53 09 71, michaelkleist@rocketmail.com
GM-2014-imi ukiut atuutsinneqartussat / Aldersfordeling til GM 2014
ALDERSFORDELINGEN GÆLDENDE FRA SÆSONEN 2013 - 2014:
På seneste repræsentantskabsmøde blev det vedtaget at aldersgrænserne skal følge de gældende regler for
BKN.
For sæsonen 2013-2014 gælder følgende aldersfordeling:
U15 - født i 1999 eller 2000
U17 - født i 1997 eller 1998
U19 - født i 1995 eller 1996
Senior - Alle der er født i 1994 eller før
Det er i øvrigt tilladt at deltage i en højere række end man er berettiget til!
I singlekategorier skal der være mindst 6 tilmeldte og i doublekategorier mindst 4 for at kategorien spilles. Ved
for få tilmeldinger i kategorierne flyttes de tilmeldte op i en højere række nedefra.

Spilleplan under GM:
mandag
tirsdag
onsdag
Torsdag
fredag
lørdag

14.
15.
16.
17.
18.

april:
april:
april:
april:
april:

Herre- og damesigler i alle rækker (opstartes eftermiddag eller aften)
Herre- og damedoubler i alle rækker til og med ¼-finaler.
Herre- og damesigler i alle rækker.
Mixdoubler i alle rækker til og med ¼-finaler.
¼- og semifinaler Herre- og damesingle i alle rækker samt semifinaler i Herre- og
damedoubler i alle rækker.
19. april: Finaler i alle rækker.

Datoerne er under forudsætning af at rejseplanerne.
Endelige dage, tider og fordeling vil fremgå af kampprogrammet.
Bolde:
U-15 og U-17 spiller med plastikbolde - Yonex 350 eller tilsvarende.
U-19, Senior spiller med fjerbolde Fjerbolde: Forza AF Tournament/RSL Tournament/eller tilsvarende.
Startpenge:
U-15: 50 kr. U-17: 100 kr. U-19, Senior: Kr. 150,- Disse er for hver tilmelding i single, double og mixdouble.
Betales før GM starter til B67.
Præmier:
Der uddeles præmier/medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver række samt Tuukkaq til vinderne hos seniorers fra GIF.
Der er vandrepokaler i singlerækkerne.
Tilmelding:
Klubber som er medlemmer af BKN, kan tilmelde spillere til GM, såfremt de har været medlem i klubben i
mindst 3 måneder. Klubberne opfordres til at tilmelde kredsmestre og sidste års GM-finalister. Oprykkere til ny
række skal på ny kvalificere sig. Udover de nævnte må klubberne kun tilmelde absolut kvalificerede spillere,
som har placeret sig blandt de bedste i KM. BKN har intet imod, at spillerne danner par på tværs af klubberne,
og at dette er godkendt af spillernes klubber.
BKN forbeholder sig ret til at afvise spillere fra klubberne som ikke anses for værende absolut kvalificerede.
U15 skal aldersmæssigt være født i 1999-2000. Hvis klubber ønsker at tage deltagere med der er yngre end
årgang 2000 skal klubben ansøge forbundet inden 27. februar 2014 før deltagelse kan opnås/tillades.
For spillere, der bor udenfor Grønland gælder følgende for deltagelse ved GM:
U15, U17 og U19:
Ungdomsspillere under badmintonrelateret skoleophold uden for Grønland har mulighed for at deltage ved GM
for deres hjemklub. Spillere på andre skoleophold skal kunne dokumentere at de er aktive indenfor
badmintonsporten på et rimeligt niveau, for at kunne stille op til GM for deres hjemklub.
Seniorer bosiddende udenfor Grønland:
For Seniorer gælder, at de skal være under uddannelse med støtte fra Grønlands Selvstyre eller være
støttet af Elite Sport Greenland som badmintonspillere, for at kunne stille op for deres hjemklub.
Spillere udtaget af BKN stiller op for BKN ved GM.
Rejser til og fra GM er BKN uvedkommende, dog undtaget de spillere, som forbundet har udtaget.
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding skal foregå på BKN´s udarbejdede tilmeldingslister og sendes pr. e-mail både til BKN
gbf@greennet.gl og til as@polarseafood.gl senest 27. februar 2014 kl. 16.00.
BKN vil stå for alle billetreservationer i forhold til tilmeldingerne.

Holdledere:
Der skal være holdledere for hver klub. Denne kan evt. være en af spillerne. Lederen er kontaktperson til
arrangørerne B-67 og BKN og har ansvaret for spillerne fra afrejse til hjemkomst.
Økonomi GM:
Der er udregnet en gennemsnitspris pr. deltager i puljeordning så klubberne skal regne med at rejse- og
opholdsudgiften er anslået til en gennemsnitspris på kr. 5.000,- pr. tilmeldte.
Den endelige afregning skal foretages straks efter GM når endelig rejse-regnskab er modtaget fra klubberne.
Klubber der står i restance til BKN og som ikke har en godkendt afbetalingsordning med BKN kan forvente ikke
at få lov til at tilmelde spillere til GM 2014.
Indkvartering:
Alle deltagere opfordres kraftigt til selv at finde privat indkvartering.
B-67 har meget begrænset mulighed for indkvartering af spillere/klubber der ikke selv kan finde privat
indkvartering. Dette skal dog meddeles B-67 senest ved tilmelding pr. 27. februar 2014 kl. 16.00. Endvidere er
det under forudsætning samt krav fra turneringsledelsen at holdlederen ligeledes bor sammen med de
indkvarterede spillere.
Derudover er der mulighed for klubberne/deltagerne selv at foretage reservation af logi/kost for egen regning
hos f.eks. følgende:
Hoteller:
Nordbo:
www.hotelnordbo.dk
Sømandshjemmet: www.soemandshjem.gl
HHE:
www.hhe.gl

tlf.: 32 66 00
tlf.: 31 10 29
tlf.: 32 42 22

mail: nordbo@greennet.gl
mail: nuuk@soemandshjem.gl
mail: booking@hhe.gl

Ranglister:
Resultaterne fra Bymesterskaber og KM skal senest sendes sammen med ovennævnte tilmelding til BKN.
BKN udarbejder herefter sammen med resultaterne fra GM2013 rangliste til brug for GM
turneringen.
Repræsentantskabsmøde
Under GM 2014 afholder BKN Ordinært Repræsentantskabsmøde. Sted og tidspunkt oplyses senere og
senest inden afholdelsen af GM.
Oplysninger om dagsordenforslag m.m. forventes fremsendt senere af BKN til klubberne.
Klubberne bedes oplyse sammen med deres tilmelding hvem der deltager som deres repræsentant i mødet. Det
accepteres og anbefales fra BKN, at holdledere med fuldmagt kan deltage som repræsentanter for klubberne for
at holde udgifterne til afholdelsen af GM på et minimum.
Afslutningsfest
Afslutningsfesten afholdes lørdag 19. april 2014 fra kl. 19.30. Sted for afholdelsen af afslutningsfesten oplyses
senere.
Tilmelding til afslutningsfesten gives sammen med tilmelding til GM.

BKN/B-67

