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Odense Badminton Klub inviterer til 

                                     Odense RSL CLASSIC 2023  
 

RÆKKER: Turneringen afvikles i Senior Mester-, A-, B- og C-rækkerne. 
 

TID: 
 
 
 

SPILLESTEDER: 
 
 
 
 
 

DELTAGERE: 

 
Mesterrækken afvikles i Odense Badminton Klub. 
Øvrige rækker afvikles i haller beliggende i Odense, FKS-hallerne og 
Næsby- hallerne. Evt. indledende kampe fredag aften afvikles i Odense 
Badminton Klub. Samtlige semifinaler og finaler afvikles i Odense 
Badminton Klub. 

 
 

Turneringen er åben for spillere, der er medlemmer af et under BWF hørende 
forbund eller klub. Spillerne skal være fyldt 17 år pr. 1. januar 2023. 
Spillere, der er mindst 15 år pr. 1. januar 2023 og klassificeret som U17 
Elitespillere, kan deltage i Mester- og A-rækken. 

 

KLASSIFIKATION: Badminton Danmarks (BD) rangliste pr. 1. februar 2023 er gældende for 
tilmeldingerne. Udenlandske spillere indplaceres af BD’s Konkurrence og eventafdeling. 

KATEGORIER: 
 

Der spilles i alle 5 kategorier: 
Herrer kan tilmeldes i 2 kategorier og damer i 3 kategorier inden for samme 
række. Tilmeldinger i mere end én række kan af praktiske grunde ikke lade sig gøre, da 
der spilles i forskellige haller. 

 
INDSKUD: Mesterrække: 

Øvrige rækker: 
Single: kr. 350 
Single: kr. 250 

Double: kr. 350 pr. par 
Double: kr. 250 pr. par

BOLDE: 

PRÆMIER: 

RSL Classic Tourney. Der stilles gratis bolde til rådighed i alle rækker. 

I alle rækker spilles igen i år om særdeles attraktive gavekort!

TILMELDING: Sidste frist for tilmelding til turnering: torsdag den 16. februar 2023 online 
på www.badmintonplayer.dk  

Tilmelding til overnatning og fest skal ligeledes foretages på: 
www.badmintonplayer.dk senest torsdag den 16. februar 2023. 
Yderligere overnatninger efter offentliggørelse af programmet kan bestilles hos: 
Jeanette Lund jeanettelundclausen@gmail.com   
Betaling via Mobile Pay 90264 til Odense Badminton Klub. 
 
Odense Badminton Klubs boldsponsor:  

 

Fredag d. 03. marts 2023 
Lørdag d. 04. marts 2023 
Søndag  d. 05. marts 2023 

Kl. 18.00: Evt. indledende runder 
Kl. 09.00: Indledende runder 
Kl. 09.00: Semifinaler og finaler 

 

http://www.obk.dk/
mailto:jeanettelundclausen@gmail.com
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AFTENFEST: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
OVERNATNING: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
KONTAKT: 

 
Igen i år inviteres der til stor CLASSICFEST lørdag kl. 19.00 – 02.00. 
Festen afholdes på GASA Bar lørdag d. 4. marts 2023 
Adresse: Middelfartvej 9M, 5000 Odense www.oplevgasa.dk  
Adgang til fest inkl. lækker buffet: kr. 195,-  
Ønsker man kun at deltage i festen, koster det kr. 60,- 
Kun adgang til GASA Bar ved tilmelding på   www.badmintonpeople.dk 
senest 16. februar 2023. Baren åbner kl. 19.00 for spisende gæster – øvrige 
gæster kan komme ind fra kl. 22.00. Spisning starter kl. 20.00. 
 
NB! For at få adgang til festen, skal man være fyldt min. 18 år! 
 
Klubvis overnatning i klasseværelser på: 
Provstegårdskolen, Middelfartvej 180, 5200 Odense V.  
Morgenmad tilbydes til kr. 130,- pr. overnatning inkl. morgenbuffet. Ved check 
ind opkræves et depositum på min. kr. 500,- pr. klub. Mellem 10 og 20 
personer = kr. 1.000 og over 20 personer = kr. 2.000. som tilbagebetales ved 
aflevering af rummet i samme stand som det blev modtaget. 

 
Bemærk! Der er et begrænset antal sovepladser til rådighed på Provstegårdskolen. 
Liggeunderlag / sovepose eller lignende medbringes. Yderligere overnatninger efter 
offentliggørelse af programmet kan bestilles hos: 
Jeanette Lund: mail  jeanettelundclausen@gmail.com 
Betaling via Mobile Pay 90264 til Odense Badminton Klub. 
 
Alternativt kan henvises til: 
CABINN Hotel Odense: www.cabinn.com/en/hotel/cabinn-odense-hotel  
Danhostel Odense Kragsbjerggaard: www.danhostelodense.dk  
Danhostel Odense City: www.cityhostel.dk 
Milling hotel mini 19: www.millinghotels.dk 
Milling hotel mini 11: www.millingshotels.dk 
Se eventuelt også www.visitodense.dk 

 

Turnering: John Thrane john.thrane@outlook.dk / 2045 5502 
Overnatning: Jeanette Lund jeanettelundclausen@gmail.com / 2264 7947 
Fest: Henrik Kryger henrik@kryger-boe.dk    / 2344 1450

 
 
Odense Badminton Klubs hovedsponsorer 
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