Dags för badminton igen!
Vi hoppas att du är sugen att komma igång med träningen igen efter sommaren. Första träningen för
höstterminen 2014 kommer gå av stapeln lördagen den 13 september. Alla träningspass sker som vanligt i
Gumshallen. Nybörjare är välkomna till Lördagsgruppen. Tränarna ser till att du hamnar i rätt
träningsgrupp för att få ut mesta möjliga av din träning. Så här ser träningstiderna för hösten ut:




Lördagsgruppen: Lördagar 10.00-11.30, start 13 sept.
Utvecklingsgruppen: Lördagar 10.00-11.30 samt torsdagar 17.00-18.30, start 18 sept.
Tävlingsgruppen: Tisdagar 18.00-20.00 samt torsdagar 18-20, start 1 sept.

I samband uppstart 13 september har vi även en gratis ”Prova-på-träning” i samband med ordinarie
träning. Ta med dina kompisar och visa dem hur roligt det är med badminton!
Några viktiga datum för hösten:
Uppstartsläger 6/9. Endagsläger med träning hela dagen i Gripenhallen.
Vg. se separat inbjudan med mer information!
Lördagen 20/9 har vi Årsmöte kl 12.00 i Gumshallens konferensrum en trappa upp. Alla är välkomna
att delta, både ungdomar och vuxna. Vi bjuder på fika.
Lördagen den 11/10 är det kattutställning i Gumshallen och alltså ingen träning.
Nyköpings Dubbel & Mixedtävling 6/12. För första gången arrangerar vi vår egen dubbel &
mixedtävling i Gumshallen och det är då ingen träning för lördagsgruppen. Kom dock gärna ner och heja
på våra deltagare!
Sista träningen för terminen är den 13/12. Vi bjuder som vanligt på fika.

OBS! Då vi har få tränare och majoriteten själva är borta på badmintontävlingar på
helgerna riskerar vår ungdomsverksamhet att läggas ner nästa år. Vi är därför i behov av
villiga ungdomar och föräldrar som kan tänka sig att hjälpa till på lördagsträningarna!
Hör av er till någon av tränarna om ni är intresserade. Tack på förhand!
Priser för tränings och medlemsavgifter säsongen 2014/2015:





Medlemsavgift för verksamhetsåret 2014/2015 (200 kr/person eller 400 kr/familj)
Träningsavgift för lördagsgruppen är 400 kr.
Träningsavgift för utvecklingsgruppen är 500 kr.
Träningsavgift för tävlingsgruppen är 600 kr för ungdomar tom 20 år och 700 kr för vuxna.

Faktura för medlems och träningsavgift kommer att skickas hem till dig/er per post/e-post!
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Vi önskar dig välkommen till badmintonträningen!

