
Sommeråbent 

Hallen er ekstraordinært 

åben hele sommeren som 

kompensation for den 

tvungne nedlukning i coro-

na-månederne. Mange glade 

60+’ere har allerede benyttet 

sig af dette tilbud. HUSK dog 

at hallen er udlejet 3., 4. og 5. august, så der er 

ikke træning disse dage. 

Start på den nye sæson 

Vi starter op fra mandag den 17. august med ny 

energi og på jeres normale træningsdage. Vi 

glæder os til at se jer. Med hensyn til adgang til 

omklædningsrum, bad og toiletter, afventer FBK, 

om Badminton Danmark og DGI lemper restrikti-

onerne, men indtil videre er der fortsat afspærret. 

 

Holdledere i sæson 2020/21 

Dag og 

tid 
Holdledere 

Mandag  

kl. 10-12 

Niels Soelberg/Ulla Soelberg 

Mogens Jensen (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/Dan Eriksen (substitut) 

Onsdag  

kl. 10-12 

Niels Soelberg/Ulla Soelberg 

Rigmor Axelsen (subsititut) 

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) 

 

Holdturnering 2019/20 

Holdturneringerne kunne ikke færdigspilles på 

grund af covid-19. Både første- og andetholdet 

manglede at spille en kamp og var henholdsvis 

nummer 5 og nummer 4 i deres række ved ned-

lukningen. Derfor forbliver begge hold i deres 

række i næste sæson.  

 

Holdturnering 2020/21 

I den nye sæson fortsætter de to hold i 60+ ræk-

kerne. Desuden er der tilmeldt et nyoprettet 70+ 

turneringshold. Der afholdes spillermøde ultimo 

august 2020 for de interesserede spillere, der har 

meldt sig til holdturneringerne. 

 

Medlemsmøde 

Det årlige medlemsmøde for alle spil-

lere i 60+ afdelingen afholdes i efter-

året. Indkaldelse med tilmelding udsendes sær-

skilt via klubmodulet. 

 

Fototeket i hallen 

Fototeket opdateres jævnligt, både på hallens 

opslagstavle og i klubmodulet. Download appen, 

så du kan se, hvem du er på hold med, jævnfør 

nyhedsbrevet fra oktober 2019 https://www.fbk-

hal.dk/cms/Clubfbk/ClubImages/60Plusny/Nyhed

sbreve/60plus_nyt_2019_oktober.pdf.  
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