SANDVED-TORNEMARK IDRÆTSFORENING
BADMINTON

WWW.STIF.DK

Velkommen til alle ungdomsspillere badmintonsæson 2018-2019
Lidt nyttig information til denne sæson
Trænings tider:
Årgang

Dag

Tid

U9 - U17
U9 - U17

Onsdag
Fredag

16.00 – 18.00
16.00 – 17.30

Træner
Albert Katborg &
Peter Møller

Vigtige datoer:
Ingen træning uge 42
Sidste træning /juleafslutning

Onsdag d. 17. okt. & fredag d. 19. okt. 2018
Onsdag d. 19. dec. 2018

1. træning efter Nytår
Ingen træning uge 7
Sidste træning
Klubmesterskab

Fredag d. 04. jan 2019
Onsdag d. 13. feb. & fredag d. 15. feb. 2019
Fredag d. 29. marts 2019
Lørdag d. 30. marts 2019

Kontingent:
Betales via vores hjemmesiden www.stif.dk senest den 15. oktober.
Tryk på
Hvis du har brug for hjælp til betaling kan vi kontaktes på 53292896.
Når kontingent er betalt kan vi også sende information til dig/jer.
Holdturnering:
Igen i år har vi tilmeldt hold i DGI-turneringen Vi tilmeldt 2 hold. U15D & U15C.
Vi håber meget i vil bakke op om disse hold. Det giver et socialt sammenhold spillerne
imellem. På vores hjemmeside kan i finde mere om kampene og spilledage under
holdturnering.
Stævner:
Der vil løbende blive mulighed for at komme til stævner. Vi opdaterer vores hjemmeside
løbende og sender også mail rundt til jer.
Tilmelding til stævner forgår via hjemmesiden www.badmintonpeople.dk. eller til Søren
tlf.: 53292896. Egenbetaling til stævner er kun kr. 100,00 resten refundere STIF.
T-shirt:
Vi har lavet aftale med RSL omkring klubtøj. Der vil blive mulighed for, at købe en klub
T-shirt, en klub jakke, en billigere T-shirt til træning, short, strømper, ketchere og taske.
Der vil snart komme mere information omkring bestilling m.m.
Udvalget:
I udvalget hører vi gerne om nye ideer og tanker vi kunne arbejde med i afdelingen.
Til foråret kunne vi måske godt tænke os, at holde en barn/forældre dag, hvor vi kan få et
par gode timer sammen. Vi glæder os til at se jer til diverse arrangementer.
Vi håber du/I vil møde flittigt op og få spillet en masse badminton. HUSK badminton er livsforlængende.
Hvis der skulle være spørgsmål til ovennævnte eller andre spørgsmål til badmintonafdelingen er du/I altid
velkommen til at kontakte os. Vi håber i får en god sæson.
Med venlig hilsen
STIF-Badminton
Søren Hovmand tlf.: 53292896 eller badminton@stif.dk

WWW.STIF.DK/125/ ( den direkte vej til badmintonafd. )

