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Oplevelser i Arenaen 
torsdag og fredag
I arealerne omkring Arenaen, er der opstillet 
nogle poster, hvor der er mulighed for at prøve 
forskellige aktiviteter. Der vil være måling af, 
hvor hurtigt man kan komme rundt på en 
bane. En boldmaskine sender bolde af sted, 
som du måske kan ramme, og du kan prøve 
at sende en bold gennem hullerne 
i en bagvæg. Når man har deltaget i 
aktiviteterne, så har man mulighed for 
at deltage i en lodtrækning om præmier.

Anders og Rasmus 
verdensstjernerne fra Aarhus
For ca 15 år siden løb der to 7-årige knægte rundt i Aarhus. De boede på samme villavej 
skråt over for hinanden. Den enes far var halbestyrer i en lokal badmintonklub. 
En morgen meget tidligt kunne halbestyreren ikke finde sine nøgler. Det var ikke så 
godt, for hallen skulle jo åbnes i god tid inden kl 07:00. Knægten var heller ikke 
til at finde, så turen gik ned til hallen. Her havde de to purke låst sig ind og 
fået tændt for lyset, og så blev der ellers spillet badminton. 
En festlig historie, som gentog sig mange gange – legen og glæden 
ved badminton var tydelig – i dag er de to blevet til verdensstjerner 
i badminton – I har måske gættet, at det er Anders Antonsen 
og Rasmus Gemke. Måske er en af deltagerne til skole- 
badminton den næste storspiller? – mindre kan nu også 

gøre det, men legen, glæden, oplevelsen, 
fællesskabet og udviklingen skal vi  
værne om. 

Gratis adgang 
til onsdagens kampe
RSL DM2020 starter i Arenaen fra klokken 10:00 
om onsdagen. Som et ekstra tilbud til eleverne, så er 
der gratis adgang for eleverne og deres lærere til at se 
kampene, som fortsætter helt til ca klokken 22:00 om aftenen. 
Der er rigtig mange dygtige badmintonspillere i Danmark, og det er en sportsgren, hvor vi er med 
helt fremme i verdenseliten, selv om vi kun er ca 5,5 millioner indbyggere, så der er mulighed for 
at få en imponerende oplevelse. Eleverne, som deltager i Skole/SFO arrangementet, får udleveret 
et værdibevis, som giver gratis adgang til kampene torsdag og fredag, hvis man kommer sammen 
med voksen, der betaler for at komme ind.

Åbningstider 
og billetter

På sidste side er der oplysninger 
om åbningstider ved RSL DM 2020 

onsdag – lørdag, og billetsalg.

Skole/SFO arrangementet 
onsdag, den 5. februar 2020 kl 09:00 – 15:00

Onsdag, den 5. februar inviterer vi igen skoleklasser og SFO’er til at prøve kræfter med badminton. 
Det er erfarne instruktører fra DGI, som står for den praktiske del, som er et forløb, der er gennemprøvet 

sammen med skoleklasser over hele landet. Vi har lejet Team Danmark hallen i Ceres Park & Arena 
i Aarhus fra klokken 09:00 og frem til 15:00 til formålet. Aktiviteterne varer ca 45 minutter, 

så dagen er delt ind i moduler á en time fra klokken 09:00. Der er plads til ca 100 elever ad gangen, 
og vi tager klasser ind, så vi holder os under det maksimale antal pr modul. 

Du kan melde eleverne til via dette link: 
http://events.dgi.dk/start.aspx?an=202009101104, 

hvor du skal indtaste nogle få praktiske oplysninger. Det er her muligt at tilmelde sig et af de 6 moduler. 
Hvis der allerede er andre klasser, der har meldt sig til et modul, så der ikke er plads, så er modulet 

lukket for tilmelding, så skynd dig at få tilmeldt. Som en ekstra gevinst, så er der to fribilletter til finalerne 
om lørdagen til den lærer, der står for klassen.

Der vil komme en bekræftelse på tilmeldingen, og nogle dage før arrangementet vil der komme 
en mail med praktiske oplysninger, så I kan være klar og forberedt på dagens udfordringer.

Eleverne kommer til at prøve mange forskellige øvelser, der har noget med badminton at gøre, 
men ikke kræver, at eleverne kan spille i forvejen, så der er garanti for glæde og 

bevægelse for alle. Det gør selvfølgelig ikke noget, hvis der er elever, som får 
lyst til at fortsætte med badminton efter dagens oplevelser. 

Vi håber, at tilbuddet får mange skoleklasser  
i gang med fysisk aktivitet og sjov 
– vi er klar til at tage godt imod jer.

Badminton Danmark og de lokale klubber, 
Aarhus Badmintonklub, Højbjerg Badminton Klub 

og Viby Badminton Klub har fornøjelsen af at invitere 
til RSL DM2020 i Ceres Park & Arena i Aarhus. 

Kom og oplev de danske verdensstjerner og de nye
stjerneskud på den danske badmintonhimmel. 

Aarhus har et dynamisk badmintonmiljø, der har 
fostret mange store profiler, og vi glæder os til 

for 5. år i træk at vise sporten frem 
her i Østjylland.



Spilletidspunkter
05. februar 2019 10:00 – 22:00 Indledende kampe
06. februar 2019 17:00 – 22:00 Kvartfinaler
07. februar 2019 17:00 – 22:00 Semifinaler
08. februar 2019 12:00 – 17:00 Finaler*
Dørene åbnes en time før kampstart.

Billetter
Alle billetter gælder til siddepladser. Der er enkelte reserverede pladser,  
men ellers er der frit valg efter først til mølle princippet.
Billetter sælges via Ticketmaster.dk**** over hele landet.
Billetter sælges desuden ved indgangen fra en time før kampstart.

Billettype Ticketmaster.dk/Indgang Tidspunkt Børn/U15   Voksen

Dagsbilletter Ticketmaster.dk Ons. 5/2 2020 kl. 10:00 80 DKK*** 130 DKK

Dagsbilletter Indgang Ons. 5/2 2020 kl. 10:00 100 DKK*** 150 DKK

Dagsbilletter Ticketmaster.dk Tors. 6/2 2020 kl. 17:00 100 DKK 150 DKK

Dagsbilletter Indgang Tors. 6/2 2020 kl. 17:00 120 DKK 170 DKK

Dagsbilletter Ticketmaster.dk Fre. 7/2 2020 kl. 17:00 100 DKK 150 DKK

Dagsbilletter Indgang Fre. 7/2 2020 kl. 17:00 120 DKK 170 DKK

Dagsbilletter Ticketmaster.dk Lør. 8/2 2020 kl. 12:00* 100 DKK 150 DKK

Dagsbilletter Indgang Lør. 8/2 2020 kl. 12:00* 120 DKK 170 DKK

Partout Ticketmaster.dk Ons. 5/2 - Lør. 8/2 2020 200 DKK 300 DKK

Gruppebillet min. 10 personer – pris pr. dag/person: Børn/U15 80** Voksne 120**  
Bestilles via klubberne på aarhusbadmintonklub@stofanet.dk eller ring 21 42 69 64

*) Den 8. februar spilles en kamp fra ungdomsturneringen fra kl. 11:00 til 12:00.
**) Ved bestilling af gruppebilletter inden den 31. december 2019 er der 10% rabat på prisen.
***) Der er gratis adgang for deltagerne i SKOLE/SFO-arrangementet.
****) Billetter via Ticketmaster.dk tillægges et gebyr.

Tjek vores Facebook side: 
Badminton DM i Aarhus
 - hvor du kan finde flere 

detaljer om DM og de 
øvrige arrangementer.


