
Træningshallen 

Sortehavet 

Medlemsmøde tirsdag den 27. august kl. 9.00 

Vi holder medlemsmøde tirsdag den 27.  august 

kl. 9.00. På mødet vil vi præsentere vores nye 

60+udvalg og de nye initiativer, som vi har taget, bl.a.:  

 Tilmelding af turneringshold 

 Træningsdag for turneringsspillere 

 Brug af træner for alle spillere 

 Medlemsundersøgelse 

 Økonomi 

Turneringshold 2019/20 
I den kommende sæson 

har vi tilmeldt to 60+ hold 

til turneringen. 

Ansvarlige for turneringsholdene er Torben Andersen 

og Dan Eriksen, som indkalder til spillermøde mandag 

den 5. august kl. 9 for dem, der har interesse i at spille 

turnering. 

Brug af træner 
i den kommende sæson 
Julian Hristov står for træningen, 

og der vil blive træning en dag 

for begyndere, en dag for øvede 

og en dag for mere øvede.  

Træningen vil blive tilrettelagt fra kl. 9-10, så den ikke 

griber ind i den normale træning. Træningen følges op 

en måned efter på samme måde, så der bliver et forløb 

for alle. Der gennemføres således to gange træning 

om efteråret og to gange træning om foråret.  

Ønsker man yderligere træning med Julian, skal det 

ske som privat træning, finansieret af spillerne selv. 

Træningsturen til Bulgarien 

De 8 spillere, der tog med på træningsturen til Sunny 

Beach den første uge i juni, har haft en forrygende god 

tur, som helt bestemt fortjener en gentagelse.  

 

 

 

 

Badmintonhallen lignede dog noget, der var løgn (vi er 

vist også meget forvent med vores egen hal), men de 

tre timers formiddagstræning, styret af Julian, var helt  

i top, og alle fik et rigtigt godt udbytte af træningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og der var rig mulig-

hed for at restituere sig 

til næste dags træning. 

Der var sågar også 

overskud til at spille 

lidt tennis om efter-

middagen samt bordtennisturneringer i hotellets have. 

 

Den øvrige tid blev tilbragt som turister i den behage-

lige sommervarme. Afslapning ved swimmingpoolen, 

kølige drinks, shopping, sightseeing, morgenbadning  

i Sortehavet, bar- og restaurantbesøg, aftenshows etc. 

etc. etc. Det hele i et hyggeligt samvær, så det blev 

samtidig en begivenhedsrig, fornøjelig og helt igen-

nem dejlig ferie.  

Juleturnering og julefrokost 
Det bliver torsdag den 12. december, så skriv det ind i 

jeres kalender allerede nu.  

August 2019 
Kontakt Ole Münster: olemunster@gmail.com 

Hyggen 

og øl til kun 8 kr. for ½ liter 

Hotellet 

Julian Hristov 


