Invitation til alle TBK-ungdomsspillere til badminton weekend.
Sted:

Them Hallerne

Tidspunkt:

14. - 15. januar 2016

Tid:

Vi mødes i hallen lørdag kl. 12 og fortsætter til søndag kl. ca. 9.30 (Der serveres IKKE frokost)

Aktiviteter:

Vi spiller badminton både dag og nat, men også meget andet, så har du lyst til en spændende
weekend, så skynd dig at melde dig til.

Fra kl. 12.30 til 15.30 har vi besøg af en DGI træner og der bliver tid til både badminton og leg – dog afbrudt af madfrugt- og kagepauser. Aftensmad kl. 17.30. Fra kl. 19 til 20 er vi i svømmehallen. Herefter er der igen badminton og
andre aktiviteter.
Vi står op kl. 8.30 søndag og spiser morgenmad. Efter oprydning er spillerne klar til afhentning ca. kl. 9.30.
Pris:

100 kr. pr. deltager. Beløbet betales via overførsel til reg.nr. 1551, kto.nr. 177 4840. Betaling senest
15.december 2016. Husk at anføre for- og efternavn på tilmeldte spiller i infofeltet.

Medbring:

Indendørs idrætstøj, ketcher (kan også lånes af klubben), indendørs sko, badetøj + håndklæde,
sovepose og liggeunderlag.

Overnatning I hallen. Hvis der er nogle, som hellere vil hjem og sove, er det selvfølgelig også i orden.
Morgenmad kl. 8.30 søndag morgen - også for dem som evt. sover hjemme. Af hensyn til mad vil vi gerne have
besked, hvis nogle spillere ikke kommer til morgenmad.
Tilmelding:

Aflever den udfyldte seddel til din træner senest tirsdag d. 15. december

Vi håber at rigtig mange af klubbens ungdomsspillere har lyst til en hyggelig weekend med masser af godt og sjovt
badminton og mange andre aktiviteter på tværs af alder. Forvent at få trætte børn hjem søndag.

********************************************************************************

Tilmelding til badminton weekend d. 14. - 15. januar 2016
Navn: ______________ Alder: ________ Tlf.nr. (hjem) ____________
Overnatning i Hallen: □

Overnatning hjemme: □ (morgenmad ja: □

Mine forældre vil gerne bage: Pizzasnegle : □ Pølsehorn

: □

nej: □ )

Kage:

□

Vi vil gerne have nogle forældre til at overnatte i hallen.
Tilbyder at overnatte navn: _______________________________________________________
Forældreunderskrift: _____________________________________________________________

PS: Vi gør opmærksom på at der i løbet af weekenden, bliver taget billeder til brug på klubbens hjemmeside.

