
Annoncering mv. 

Vores tiltag med at erhverve nye 

spillere har givet så stor tilmel-

ding til 60+, at nybegynderhol-

det tirsdag, kl. 12-14, nu er 

iværksat og godt i gang. End- 

videre er alle de øvrige 60+ hold stort set fyldt op. 

Fototek 

Fototeket er næsten komplet og vil snarest blive sat op 

på 60+’s opslagstavle i hallen. 

Turneringskampe 

Sådan gik det holdkampene 

søndag den 3. november: 

 1. holdet fik en sikker 

sejr på 7-1 hjemme mod 

Posten.  

 2. holdet tabte desværre 3-5 ude mod NBK.   

Næste holdkampe: 1. holdet spiller ude mod Vanløse  

i Vanløsehallernes hal 2, Lønstrupvej 5, 2720 Vanløse 

lørdag den 30. november, kl. 15, og 2. holdet spiller 

hjemme mod Point søndag den 1. december, kl. 12.  

Hvem er din holdleder? 

Hermed oversigt over 60+’s holdledere: 

Ugedag og tid Holdledere 

Mandag kl. 10-12 
Niels Soelberg/Ulla Soelberg 
Kurt Dannerfjord (substitut) 

Mandag kl. 12-14 
Torben Andersen 
Dan Eriksen (substitut) 

Tirsdag kl. 10-12 
Ole Münster 
Søren Berggreen (substitut) 

Tirsdag kl. 12-14 
Niels Jørgen Madsen 
Alice Normann (substitut) 

Onsdag kl. 10-12 
Niels Jørgen Madsen/Jørn Hansen 
/Rigmor Axelsen 

Onsdag kl. 12-14 
Niels Jørgen Madsen 
Dan Eriksen (substitut) 

Torsdag kl. 10-12 
Søren Berggreen  
Ole Münster (substitut) 

Fredag kl. 10-12 
Torben Andersen/Alice Normann 
Dan Eriksen (substitut) 

Medlemstallet 

i Motion 60+  

Så er vi 109 

medlemmer i 

60+!!!  Barbara  

Sørensen blev  

indmeldt som 

nummer 100 

og er blevet 

lykønsket med 

blomster og 

vin. Barbara er 

nybegynder, 

men har fået 

stor interesse 

for badmintonspillet og møder glad og entusiastisk op 

til træning hver tirsdag. 

 

Ekstra træningsseancer med Julian Hristov  

Vi må konkludere, at der har været gevaldig interesse, 

idet over halvdelen af 60+ medlemmerne har deltaget 

i en eller flere af efterårets gratis træningsseancer med 

Julian. Der har været stor tilfredshed med træningen, 

så du kan godt glæde dig, for til foråret igangsættes 

nye træningsseancer!!!  

 

Ønsker du yderligere træning med Julian – individuelt 

eller sammen med andre – er dette for egen regning. 

Du er velkommen til at kontakte ham for at høre nær-

mere om pris og aftale træningstidspunkt. Julian er 

som regel i hallen tirsdage og fredage kl. 9-10 ellers 

ring til ham på tlf. 9171 6306. 

 

Julefrokost og -turnering 

Alt er overtegnet, så hvis du er tilmeldt, 

men bliver forhindret i at deltage, så  

meddel det straks – også selv  

om det er på selve jule- 

frokostdagen.  

 

Ring til Alice Normann,  

tlf. 2114 9707, da der står flere  

på venteliste og meget gerne vil  

overtage en ledig plads!!!  

November 2019 
Kontakt Torben Andersen: tman@godmail.dk 


