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Velkommen til en ny sæson i FH Badminton. Sæsonen starter i uge 34 og slutter den 30. april 2017. Herefter 
er der mulighed for at spille sommerbadminton. Sæsonen afsluttes med klubmesterskab i marts for alle 
interesserede. I motionistafdelingen er der flere forskellige muligheder for at spille: 
 
Timespillere (fast bane og faste makkere) – På grund af de meget skrappe regler fra kommunen har vi i 
bestyrelsen besluttet, at man kun kan tilmelde sig i double, kontingentet herfor er 550 kr. per sæson. 
Tilmelding og indbetaling sker som sidste år via vores hjemmeside fra 1. juli! Vi har desværre ingen timer 
i Hedehushallen om mandagen mere, men vi har stadig onsdagen i Hedehushallen fra kl. 18-20. Om 
mandagen har vi til gengæld Flønghallen fra kl. 18-20 og hele onsdagen fra kl. 18-22. Æresmedlemmer 
betaler ikke kontingent. Vi råder også over tider i gymnastik- og festsalen på Fløng skole. Vær også 
opmærksom på, at Flønghallen og salene er lukket i skoleferierne:  
 
Hedehushallen: onsdag fra 18 til 20. 
Flønghallen: Mandag fra 18 til 20 for timespillere og 20 til 22 fællestræning*, samt onsdag fra 18 til 22. 
 
* Motionist-fællestræning (5 baner – fælles med skiftende makkere) – kontingent – 800 kr. 
 
Formålet med fællestræningen om mandagen er: 

• At spille badminton med forskellige makkere og modstandere på tværs af niveauer (Ikke alle kampe 
vil være styrkemæssigt lige) 

• At socialisere sig med ligesindede badminton-entusiaster 

• At have det sjovt 
 
FH Badminton ser gerne, at der kommer endnu flere spillere. Så har du venner, familier, naboer, etc. så giv 
dem en opfordring til at komme og spille med. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte nedennævnte.  
 
Hvis du ønsker at spille single, kan dette godt lade sig gøre, der skal bare tilmeldes fire forskellige personer 
(ikke gengangere) til en bane. 
 
Tilmelding kan ske via hjemmesiden fra den 1. juli. Som udgangspunkt har man fortrinsret til de tider 
man havde i denne sæson, dog skal man for at være sikker på sin tid tilmelde sig senest 1. august. Efter 1. 
august vil alle kunne booke tider. For de medlemmer der sidste sæson spillede om mandagen i 
Hedehushallen, er der mulighed for at rykke til nogle af de tilsvarende banetider om mandagen i Flønghallen. 
 
 
Med venlig hilsen og på gensynsamt med ønsket om en god sommer: 
 
 
Bestyrelsen 
 
Hans Henrik Høg 
Formand 
formand@fh-badminton.dk 
Tlf. 29 60 72 83 


