Lørdag den 28. marts 2015 fra kl. 9.00
Tilmeld dig til et par hyggelige timer sammen med de andre ABK spillere. Udover spændende og jævnbyrdige
kampe, vil der være kåring af årets spiller.
Som noget nyt i år har forældre også mulighed for at stille op. Så er du forældre til en badmintonspiller og
drømmer om at prøve dit barns sport, så skynd dig at tilmeld dig til en hyggelig dag sammen med dit barn.

Kampe:

Spillerne inddeles i puljer efter styrke. Indledningsvis
kan der spilles puljekampe for at klare denne fordeling.

Pris:

Ungdom: kr. 50.
Senior/motion/forældre: kr. 50 pr. kategori.

Forplejning:

Der vil være frugt til spillerne og kaffe til forældre
Husk madpakke til frokost

Præmier:

Der vil være præmie til vinderne.
U9 og U11 spillerne vil modtage en deltagermedalje

Tilmelding:

Senest mandag den 23. marts 2015 til din træner eller pr. mail til
abk.augustenborg@gmail.com

Efter Klubmesterskaberne siger vi farvel til seniorer, motionister, forældre og
søskende og fortsætter med ”24-timers Badminton”. Det vil sige at I får mulighed for at tilbringe aftenen og natten
i hallen sammen med Jeres badmintonkammerater. Vi vil spille anderledes badminton, lave forskellige sjove
aktiviteter, hygge os - og måske sove lidt.
Aftensmaden lørdag og morgenmad søndag sørger hallens cafeteria for.
Søndag morgen kl. 10:00 siger vi farvel og tak for denne gang.
Pakkeliste: Træningstøj + ketcher, indendørs-/udendørs sko, drikkedunk, liggeunderlag, sovepose, håndklæde og
toilet-grej.
Pris: Badminton-natten koster kr. 50,00, der skal betales ved tilmelding.
Tilmelding: Aflever vedlagte seddel til din træner sammen med betaling
senest den 23. marts 2015
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din træner.

Tilmelding Klubmesterskab
Aflever tilmeldingen til din træner senest den 23. marts.
Jeg vil gerne deltage i klubmesterskaberne
Spillertilmelding

Navn: _________________________________________________________________________
Forældretilmelding:

Navn:

+ evt. niveau

______________________________________________________________

Hvis du som forældre ønsker at stille op må du meget gerne opgive dit niveau (begynder, lettere øvet,
meget øvet….) vi vil så forsøge at finde en jævnbyrdig modstander..

Vedlagt __________ kr.

---------------------------------------

Tilmelding 24-timers badminton

Aflever tilmeldingen til din træner senest den 23. marts
Jeg vil gerne deltage i 24 timers badminton
Navn: ___________________________________________________________________________
Telefonnr. : hvor dine forældre kan træffes under hele arrangementet: _______________________
Ting vi bør vide/skal tage hensyn til: ___________________________________________________

Vedlagt 50 kr.

