
                   =  B B K  = 

 BRØNDBY BADMINTON KLUB brøndby 

 MOTIONISTER & VETERANER             d. 17. januar 2016 

 

BBK MOTIONISTER OG VETERANER INDBYDER 
vore modstandere fra denne sæsons holdkampe og andre venner til : 

 

.          FÆLLES   BBK-DAG  I   LINDELUNDSHALLEN          . 
 SØNDAG,  D. 20. MARTS 2016   KL.   10,00 - 15,00  (CA.) 

 P-PLADSER :  VED LINDELUND 2  OG  BREDAGER 164 

 =  BRØNDBYØSTER  = 
 

Motionisterne og Veteranerne fra BBK håber,  

at spillere fra jeres hold og eventulle andre motionister og veteraner  

fra jeres badmintonklub vil have lyst til at deltage.  

 

.   Følgende er lidt om denne turnering:   . 
 

1.   Turneringen  er  en  invitationsturnering,   

For særligt indbudte deltagere. Der er plads til maksimalt 36 par. 
 

2.   Spillerne   kan   tilmeldes  som  ENTEN : 

    Mix-Doubler  eller  Herre-Doubler  eller  Dame-Doubler . 
 

3.   De første kampe sammensættes tilfældigt, mens efterfølgende kampe sammensættes  

efter hvert pars sejre og (eventuelle) nederlag.  

 Vi  regner  med,  at  alle deltagere får  mindst  4  kampe  i  løbet af dagen. 

 En  form  for  rangordning  opnås  i   løbet  af  dagens  spil. 
 

4.   Hvert  par  bedes  medbringe  4 fjerbolde   : 

Boldene  bruges  til  at  dække  dagens  samlede  boldforbrug . 
 

5.   Pris for deltagelse er     50 kroner   pr person.    Til betaling senest på spilledagen. 
 

  For dette beløb får hver spiller :  kaffe ad libitum  og  en  let  frokost. 

 Der er med al sandsynlighed salg af øl og vand fra BBKs kantine.  

 Men husk drikkevarer til kampene og eventuelt lidt til supplering af energiforbruget.   
 

6.   Grundet indkøb, planlægning  m.v.  bedes I sende jeres (rimeligt sikre) tilmelding 

    til   undertegnede 

 SENEST  TORSDAG,   d.  10.  MARTS  2016.   
 

Vi  glæder os til  at  se  både  nye  og   gamle  spillere 

.                       Til Fælles BBK-Dag i Lindelundshallen!!                  . 

Til skovtursstemning, til godt spil, og til mange  forefaldende "overraskelser"  i dagens løb 

( som  traditionen  byder   i denne turnering )  !! 
 

 Med mange John Barber 
 BBK-HILSENER Lindeager 5, 2.tv., 2605 Brøndby 

  : 5057 9824    : bar6677@gmail.com 


