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April 2019

Spil i påskeugen
Mandag, tirsdag og onsdag (15.-17. april) fra kl. 
9-16 holder DGI badmintonskole i Fbk. Vores 
træning er derfor aflyst de tre dage. 
Er der ledige baner, er du velkommen til at 
komme og spille efter 16 og i alle påskedagene. 
Du skal selv sørge for at have nogen at spille 
mod og bolde at spille med.

Træningstur til Bulgarien
Vi er på nuværende tidspunkt 9 fbk’er der tager 
til Bulgarien den første uge i juni.
På grund af at vi er så få, har vi fravalgt det inter-
nationale sportscenter  i Kamchias.
I stedet spiller vi i en lille hal med tre baner i Bur-
gas og bor på hotel Longoza i Sunny Beach.
Tre baner giver plads til 12 spillere, så vi vil gerne 
have 3 mere med. 
Prisen bliver ca. 4.500 for alt pr. person.

Meld dig til nu
Tilmelding
Skriv til post@nielsjm.dk eller ring på 41281343.

Klubmesterskab
Det var ikke mange, der valgte at stille op til 
klubmesterskabet. Det blev til 2 mixdoubler og 
3 herrerdoubler. Alle kampene spilles om dagen 
i ugen efter påske. 

Generalforsamling
På den netop afholdte generalforsamling blev 
der nedsat et udvalg for 60+: TPU.
Da det skal indføjes i vedtægterne, skal der en 
vedtægtsændring til. 
Derfor bliver der snarest indkaldt til ekstraordi-
nær generalforsamling, hvor der samtidig bliver 
afholdt valgt til TPU.
De opstillede er Rigmor Axelsen, Torben An-
dersen, Jørn Hansen, Gynther Petersen og Ole 
Münster. Som suppleanter Jane Clausen og 
Kirsten Jensen.

Niels Jørgen, jeres mand i bestyrelsen var på 
valg og blev genvalgt.

Som det kan ses af skemaet, sluttede vores turn-
eringshold næst sidst og burde rykke ned. Men i 
næste sæson stiller vi med to hold. Det nye hold 
begynder i nederste række, og da man ikke kan 
have to i samme række, rykker vi alligevel ikke 
ned. 

Turneringsholdet

Sommerfrokost
Traditionen tro holder vi turnering med efterføl-
gende frokost inden sæsonen slutter.
Det bliver torsdag den 24. maj. 

Jeg (Niels Jørgen) havde 
en ide om at søge spon-
sorstøtte, så vi alle kunne 
få en 60+ trøje.
Niels Winther lavede et 
udkast, som ses på bille-
det.
I øjeblikket har jeg ikke 
tid til at gøre mere ved 
det, så hvis andre har 
lyst.......

Spilletrøje

Vi har ikke været så flittige med kameraet, så her kom-
mer et ældre foto af turneringsholdet

Der kommer invitation med tilmelding ud snar-
est, men reserver dagen allerede nu.

 Hold          Kampe   Vundne  Score Point
1 KBK Kbh. 2 8 6 42-22 13
2 BK36 Kbh. 8 5 39-25 11
3 FKIF 2  8 5 35-29 11
4 Gl- Søborg 2 8 3 37-27   9
5 KMB2010 8 3 34-30   8
6 Lyngby 2 8 3 33-31   8
7 Vanløse 8 3 32-32   6
8 Frederiksberg 8 2 25-39   4
9 NBK Amager 8 1 11-53   2


