Arrangementer i sæsonen
Træningsweekend med overnatning er endnu ikke fastlagt
Juleafslutning er onsdag den 18. december 2019.
Klubmesterskaber er en søndag ultimo marts 2020.

Glumsø Badminton Klub

Badmintonskole og -lejre
Der vil være mulighed for at deltage i badmintonskole og -lejre m.m. i
de fleste ferier. Materialet vil blive hængt op på opslagstavlen i hallen
og kan også findes på vores hjemmeside: www.glumsoebadminton.dk
Turneringer
Vi tilmelder hold til turnering i det omfang, vi har spillere. Da det ikke
kan forventes, at trænerne deltager i turneringskampene, så vil
forældrenes engagement være afgørende. Vi opfordrer forældrene
til at vælge en holdleder for hvert hold.
Forældre og trænere, der kører med børnene til kampe, får
kørselsgodtgørelse ved henvendelse til holdlederen. Der gives 1 kroner
for hver kørt km. Turneringsplanen kan ses på opslagstavlen i hallen
eller på klubbens hjemmeside: www.glumsoebadminton.dk
Tilmeldingsfrist 1. september, husk at tilmelde dit barn hos trænerne!

TILMELDING TIL
SÆSON 2019/2020

U N G D O M
Sæsonen starter den 14.8. 2019
Sæsonen slutter 1.4. 2020

VIGTIGT!
Hvis du først kan starte træning efter efterårsferien, så
meld dig alligevel til den 14., 19. eller 21. august i
Glumsøhallen, så du er sikker på, at der er plads til dig.

Vi starter sæsonen med indmeldelse på de første spilledage:
Onsdag den 14. august, mandag den 19. august og
onsdag den 21. august

Klubben tilbyder følgende træning
U9 Født i 2011 eller senere
U11 Født i 2010 eller 2009
U13 Født i 2008 eller 2007

U15 Født i 2006 eller 2005
U17 Født i 2004 eller 2003
U19 Født i 2002 eller 2001

Spilletiderne er som udgangspunkt

Mandag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

Spilletid

Hold

Trænere

Træner
tlf.

16.0018.00
15.3017.00
17.0018.15
18.1519.30

U11/U13/U15

Frederik

U9/U11

Jesper

99556419

U13/U15

Jesper

99556419

U13/U15/
U17/U19

?

Ferier og fridage
Som hovedregel er der ikke træning i skoleferierne. Det kan ske, at
der skal spilles kamp i weekender op til ferierne, men dette bliver der
givet besked om i god tid.

Stævner
Gennem hele sæsonen vil der være mulighed for at deltage i stævner
rundt omkring i landet. Mange stævner finder sted i lokalområdet.
Alle invitationer bliver lagt på www.badmintonpeople.dk, hvor der
også findes tilmeldingsblanket. Forældre opfordres også til at kikke
på hjemmesiden. Der vil indimellem være information på
opslagstavlen i forhallen. Til stævner skal I selv sørge for
transporten.
Kommune- og landsmesterskaberne
I løbet af sæsonen bliver vi inviteret til kommune- og landsmesterskaberne. De spillere, der klarer sig godt til kvalifikationen til landsmesterskaberne, har mulighed for at blive udtaget til DGI’s landsmesterskab. Sidste år deltog vi med flere spillere og havde en rigtig
god tur.
Tilmelding og første træningsdag
Udfyld nedenstående og aflever den på første træningsdag til din
træner, så vi har dine og dine forældres personoplysninger (også
selvom du spillede sidste sæson).

Kontingent
Pris for hele sæsonen er 600 kroner. Der ydes søskenderabat på kr.
100, dvs. der betales kr. 600 for det første barn, og kr. 500 for de
efterfølgende børn. Kontingent kan indsættes på reg.nr./kontonr: 0354
- 3540 033 233. Betalingsfristen er 27. september 2019.

Tilmelding til Glumsø Badminton Klubs ungdomsafdeling

Spørgsmål
Henvend dig til din træner eller til ungdomsformand Søren Jensen på
tlf. 40264451 eller på mail: ungdom@glumsoebadminton.dk

Adresse: ____________________________________________

Vi glæder os til at se dig!

E-mail: _____________________________________________

Med sportslig hilsen

Mor/far/værge navn: __________________________________

Ungdomsafdelingen

Mor/far/værge telefon: _________________________________

Navn: ______________________________________________
Ønsker at deltage i holdturnering (ja/nej): _________________

Mobilnr: _______________________ Født: ________________

Mor/far/værge e-mail: _________________________________

