
60+NYT
 OKTOBER 2017

Turneringsstart
Søndag d. 1. oktober gik 
starten på vores deltag 
else i Badminton Køben-
havns turnering i serie 3, 
pulje 1. Modstanderen 
var Nøragersminde Bad-
mintonklub fra Tårnby på 
Amager. Vi havde hjem-
mebanefordel, og hold-
leder Torben styrede 
slagets gang med sikker 
hånd. Som kampene 
skred frem, blev det klart, 
at vores modstandere 
godt kunne spille bad-
minton, og da der man-
glede to kampe førte de 
4-2. På bane 2 kørte 
Jens Peder og Søren en 
sikker sejr hjem, og på 
bane 3 var Alice og Tor-
ben ude i en tre-sætter. Efter at have været 
foran 20-14 i første sæt tabte de 21-23! 
Men de lod sig ikke slå ud og vandt de to 
næste sæt i overlegen stil. Det blev altså 
4-4 i vores første kamp, og dermed beviste 
vi, at vi godt kan være med! 
Et stort tillykke til holdet!

Giv Liv kursus
Hjerteforeningens Giv Liv projekt skal være 
med til at sikre, at langt flere danskere har 
basal viden om genoplivning og tør træde til 
i tilfælde af hjertestop. Vi arbejder på at få 
kurser til så mange som muligt i Motion 60+, 
og når Hjerteforeningen er klar, vil I blive 
kontaktet pr. mail med tilmelding. Jørn 
Hansen er kontaktperson.

Mobilitetskursus
Det udsatte kursus fra Kuhre Fysio er nu 
fastlagt: 5 tirsdage kl. 9.00-9.50 fra d. 14. 
november til d. 12. december. Prisen for 
kurset: kr. 50,-. Tilmeldingsmail kommer 
senere.

Julefrokosten
Så er datoen for vores 
juleturnering og frokost 
reserveret hos halin-
spektøren. Sæt allerede 
nu kryds i kalenderen: 
årets store begivenhed 
finder sted fredag d. 8. 
december!

Betal til papkassen
Foruden det halvårlige kontingent til FBK og 
betalingen for træningsdage, skal man be-
tale 50 kr. om året til vores aktivitetskasse 
(”Papkassen”). Har man ikke allerede betalt 
for 2017, skal det gøres snarest - overfør 50 
kr. til Niels Jørgen Madsens mobil 4128 
1343 via MobilePay (skriv ”Papkassen”).

Aflysninger
På grund af en DGI-turnering i skolernes 
efterårsferie er træningen aflyst torsdag     
d. 19. og fredag d. 20. oktober.
                                            Niels Winther

Turneringsholdet: 
Forreste række fra venstre: Alice Norman, 
Kåre Michelsen, Hjørdis Hansen og Birger 

Nielsen, bageste række fra venstre: Ole 
Münster, Torben Andersen, Jens Peter 

Høeberg og Søren Berggren.
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