KREDSINDDELING:
Kreds 1:

Nanortalik, Alluitsup Paa, Narsaq, Qaqortoq, Paamiut.

Kreds 2:

Nuuk.

Kreds 3:

Ammassalik, Kangerlussuaq, Maniitsoq, Sisimiut.

Kreds 4:
Uummannaq, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Aasiaat, Upernavik.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------EQQAAMALLUGU KREDSMESTERSKABIT SUMIINNISSAAT PIAARTUMIK
ISUMAQATIGIISSUTIGISSAGASSIUK. HUSK at aftale , hvor KM skal afholde
GM-2007-imi ukiut atuutsinneqartussat / Aldersfordeling til GM 2007
1/5-2006 -imi aallartinnermi atuutileriissapput.
Er gældende fra 1jan 2007.
ALDERSFORDELINGEN GÆLDENDE FRA SÆSONEN 2006 - 2007:
På seneste repræsentantskabsmøde blev det vedtaget at aldersgrænserne skal følge de gældende
regler for Grønlands Badminton Forbund.
For sæsonen 2006-2007 gælder følgende alderfordeling:
U15 - født i 1992 eller 1993
U17 - født i 1990 eller 1991
U19 - født i 1988 eller 1989
Senior - Alle der er født i 1987 eller før
Det er i øvrigt tilladt at deltage i en højere række end man er berettiget til!
Retningsliner vedr. KM & GM i badminton 2007:
Det skal herved meddeles, at Grønlandsmesterskaberne i 2007 afvikles i Sisimiut (3 – 10 april)
Arrangører:

Bolde:

Startpenge:

SAK, Sisimiut, Box 300, 3911 Sisimiut.
Kontaktperson Hermann Berthelsen Mobil:527556, Fax. 865323.
U-15 og U-17 spiller med plastikbolde - Yonex 350 eller tilsvarrende. U-19 og
Senior spiller med fjerbolde -( Forza silver/RSL ) . Der tages dog forbehold, såfremt
leveringsmulighederne svigter.

U-15: 40 kr.U-17: 70 kr. U-19 og Senior: Kr. 110,- Disse er for hver tilmelding i
single, double og mixeddouble. Betales før GM starter til SAK.

Præmier:

Tilmelding:

Der uddeles præmier/medaljer til nr. 1 og nr. 2 i hver række samt tuukkaq til seniores
fra GIF. Der er også vandrepokaler i singlerækkerne.
Klubber som er medlemmer af GBF, 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. GBF har intet imod, at spillerne
danner par på tværs af klubberne, og at dette er godkendt af spillernes klubber.
Spillere, der bor udenfor Grønland kan deltage i GM, hvis de godkendes af GBF jvf.
retningslinier.

Tilmeldingsfrist:
Tilmelding skal foregå på de vedlagte blanketter, som sendes til GBF og SAK
senest 28. februar 2007 kl. 12.00.
GBF 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 SAK og GBF og har ansvaret for spillerne fra afrejse
til hjemkomst.

Økonomi GM:
På sidste rep. Møde blev GBF bedt om at lave nye tilskudsregler eftersom der er
kommet en ny række U-19. Nedenstående er baseret på et gennemsnits antal deltagere
til GM og antal medlemsregistreringer fra klubberne. Forbehold for ændringer.
Rejse- og opholdsudgifter for 10% af medlemsantallet i hver klub kommer i en fælles
pulje. GBF betaler 50%, (Der tages dog forbehold for ændringer af tilskud fra GIF,
GM er højeste prioritet.) Der udregnes en gennemsnitspris pr. deltager i
puljeordningen. Den arrangerende klub betaler 25% af denne gennemsnitspris pr.
deltager.
Anslået gennemsnits pris: Kr. 3.000,- - 3.500,Klubberne betaler selv fuld pris for deltagere ud over de 10% af medlemstallet i
klubben.
Den 15. marts 2007 vil foreløbig deltagerpris blive opkrævet.
Den endelige afregning skal foretages straks efter GM når endelig rejse-regnskab er
modtaget fra klubberne.
Alle opfordres til at finde privat indkvartering.

KM-2007:

Ranglister:

GBF forventer, at klubberne selv aftaler, hvor KM-2007 skal holdes og meddeler
dette til GBF snarest.
Se kredsinddelingen.
Resultaterne af disse mesterskaber - KM- og ranglister skal sendes sammen med
ovennævnte tilmelding til GBF. GBF udarbejder herefter rangliste til brug for GMturneringen.

Økonomi KM:
Kun bymestre er tilskudsberettigede til KM. Rejsetilskud i 2007 bliver 50% af
billetudgiften. Der tages dog forbehold for ændringer af tilskud fra GIF. Den
arrangerende klub afholder kost/logi for bygmestrene samt halleje. Evt. andre
deltageres opholdsudgifter afholdes af den rejsende klub. Startgebyr betales af alle
deltagende spillere/klubber til arrangørerne. Privat indkvartering skal tilstræbes.
Tilmeldinger til KM og GM skal indeholde oplysninger om fødselsdage/år
HAR du spørgsmål kan du altid kontakte GBF.
NB:
HUSK:

INDSEND NY MEDLEMSREGISTRERING PR. 15 MARTS 2007.
At søge din kommune om hjælp til rejsen i god tid.

Ilulissat d. 17. februar 2007
Niels Erik Bro

