
Badmintonsko 

I sommerferien er banerne 

blevet som nye, og for at 

bibeholde dem sådanne, 

beder vi indtrængende om,  

at alle bruger autoriserede 

badmintonsko, dvs. sko, som 

har skridsikre såler (gule såler/non-marking) og runde 

snuder og vigtigst: Sko, som kun bruges indendørs!!!  

Medlemsmødet den 27. august 

Spørgeskemaet, der blev udleveret/udsendt i forbin-

delse med medlemsmødet den 27. august er blevet 

udfyldt af 62 medlemmer og har bevirket, at belæg-

ningen på alle hold er udjævnet, da flere medlemmer 

har valgt at skifte dag og/eller har bedt om en ekstra 

spilledag. Dette er nu effektueret, og alle har fået de-

res ønsker opfyldt. Hvis du ikke har fået spørgeskema-

et, så kontakt Jørn Hansen på mail jorn@comrex.dk. 

Bevæg dig for livet 

Frederiksberg Kommune arbejder 

sammen med Frederiks-

berg Idrætsunion og 

Danmarks to største idrætsorgani-

sationer DIF og DGI for, at endnu flere borgere 

bliver idrætsaktive på Frederiksberg. FBK havde åbnet 

døren den 10. september, og selvom det øsregnede 

den dag, var 4 entusiastiske Frederiksbergborgere 

alligevel mødt frem, hvoraf flere var klar til at melde 

sig ind i klubben. 

Spring for livet 

FBK var repræsenteret med badminton 

for 60+ den 12. september i Nørrebro-

hallen. Rigtig mange personer kom forbi 

vores stand for at prøve kræfter med 

badminton, hvor hele 53 fik spilletid. 

Alle interesserede fik en flyer med hjem, så det bliver 

spændende at se, 

hvor mange nye 

medlemmer der 

kommer ud af det.  

Åbent hus 

Som resultat af de to nævnte aktiviteter havde FBK 60+ 

tilbudt alle interesserede til at deltage i en prøvetræ-

ning i vores hal tirsdag den 17. september, kl. 12-14. 

Aktiviteterne har bevirket, at vi allerede har fået 2 nye 

medlemmer og 8 står på venteliste til opstart af be-

gynderhold tirsdag, eventuelt onsdag, kl. 12-14. 

Turneringskampe  

Søndag den 29. september spilles sæsonens første 

turneringskampe. Førsteholdet spiller på hjemmebane 

kl. 11 mod Søvang, og andetholdet kl. 13 ude mod 

Posten (KFIU Hallen, Knuthenborgvej 24 i Valby).  

Kom gerne og hep!! 

Hallen er udlejet  

FBK og DGI afholder badmintonskole for børn man-

dag, tirsdag og onsdag i uge 42 (efterårsferien) fra 

kl. 9-15, dvs. at træning for 60+ aflyses alle 3 dage.  

 

Træning med Julian Hristov  
Træningen er fastsat som følger: 
 

 22. oktober og 12. november 

(primært begyndere) 

 24. oktober og 14. november 

(primært lidt øvede) 

 25. oktober og 15. november 

(primært mere øvede) 

Tilmelding senest 9. oktober til Rigmor Axelsen på mail 

rigmor.axelsen@gmail.com, jævnfør særskilt udsendt 

skrivelse.  
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