KALUNDBORG
BADMINTONKLUB
- et rart sted at være
Vi er klar l den nye sæson og starter med

ÅBENT HUS
lørdag den 30. august kl. 10.00-12.00
i Ulshøjhallen
Skovbrynet , Kalundborg (ved siden af Musikskolen)
Denne dag har hele familien
SE HER...
mulighed for at komme og møde
Melder
du
dig ind denne dag
os og samdig høre
deltager
du
i
konkurrencen om:
om vores klub og hvad vi gør
En
ketcher
i vores ungdomsafdeling for
2
x
½
års
gra
s konngent
vores moonister, seniorer og
2 x 2 biograilleer
veteraner.
Vi serverer kaﬀe, saevand,
kage og frugt.

Vinderne trækkes l sæsonstart og
vinderne får direkte besked.

Derudover har vi også lmelding mandag den 1. september fra kl. 17.00 i
Ulshøjhallen og det gælder for både ungdom og voksne
Sæsonstart for ungdom mandag den 8. september
Sæsonstart for moonister, seniorer og veteraner mandag den 1. september
Sæsonstart for miniton lørdag den 20. september

Ungdomstræning mandage og onsdage
1 me kr. 350,- / 2 mer kr. 550,-

Mulighed for 3 gras
prøvemer.

Ungdomsspillere i alle aldre kan spille badminton hos os.
Vi spiller både mandage og onsdage - begge dage fra kl. 16.15 l kl. 19.30 hvor der
spilles på niveauopdelte der.
Sæsonen er fra september l slut april/maj.
Vi satser i år på at få nogle unge, der har lyst l at spille turnering - gerne på hold,
- det er rigg sjovt og giver gode kammeratskaber.
Derudover har vi mange sjove arrangementer som vores ungdomsråd er med l at
arrangerer.

Miniton lørdag kl. 9.00 - 10.00
1 me kr. 300,-

Alder fra 3 - 7 år
og der skal være min.
en voksen ledsager.

Vi har ﬂyet vores miniton l lørdag formiddag så du kan få en god og sjov oplevelse
med dit barn.

Moonist spilleder rsdage og torsdag
Kom i Ulshøjhallen mandag den 1. september kl. 17.00 - eller ring på 24 82 80 24
eer kl. 17.00.
Kr. 1.600,- pr. bane d.v.s. 400,- kr. ved 4 pers./bane.

Seniorer og veteraner spiller hver mandag/onsdag
Fra kl. 19.30 - 21.30 - Kr. 900,- incl. bolde
Har du lyst l at være med l at have det sjovt, samt få brugt en masse energi, så er
det lige noget for dig.

+ 60 torsdag kl. 11.20 - 13.00 i KalundborgHallerne - Kr. 350,Er du medlem af Ældresagen er der mulighed for rabat.
Her behøver du ikke have en makker - bare mød op og være med.
Vi har lyst l at lære dig at kende - så prøv vores klub. Vi er en klub med gode sociale
værdier og en klub for bredden.
Vi glæder os l at se dig
Vil du vide mere så gå ind på vores hjemmeside www.kalundorgbadminton.dk
og ﬁnd tlf.nr. l den ansvarlige for det, du vil vide mere om.
Kalundborg Badminton Klub
www.kalundorgbadminton.dk

