Nye badmintonspillere søges!
Vi har plads til mange flere badmintonspillere, og vi trænger til nyt, ungt blod .
Men det kan være svært at finde partnere at spille med, specielt hvis man er ny i
byen. Derfor prøver vi nu et nyt koncept
I år vil tiden fra 19 til 22 være uden faste baner og uden faste makkere. Du møder
bare op og finder sammen med en anden eller tre andre, spiller en kamp (bedst af
3 sæt). Bagefter finder du sammen med nye til den næste kamp, evt. efter en lille
pause til en bane bliver ledig. Og det kan du blive ved med hele aftenen.
Det betyder, at






Du kan spille i op til tre timer
Du kan komme og deltage, når du har lyst uden at skulle finde en afløser
Du lærer nye mennesker at kende
Du kan spille single, double og mix
Du finder lynhurtigt nogle at spille med på dit eget niveau – og nogle du
kan lære af!

Det betyder ikke, at du ikke kan spille kampe udelukkende med dine faste
makkere, du må blot være indstillet på at tage en pause indimellem.
Som noget andet nyt ..






starter vi med 10 min. fælles opvarmning kl. 19
indkøber foreningen bolde til alle
tilbydes der teknisk træning for dem, der ønsker at lære noget nyt
får du en spilletrøje med navn på, så vi hurtigt lærer hinanden at kende
starter vi en løbende turnering efter jul for dem, der måtte have lyst

Tilmeld dig på www.fk73.dk/Tilmelding/Badminton inden 20. august, så du kan få
din trøje fra starten. Som nyt medlem, kan du fortryde indtil 15. september.
Sæsonen starter mandag d. 2. september.
NB. Ønsker du fast bane med faste makkere, er det muligt fra kl. 18 til 19. Ring til
Lars Dam Kähler, tlf. 2345 7006 for at blive skrevet op. Er der søgning til mere end 5
baner trækkes lod.

