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Motionsbadminton 2022 – 2023           

 

Så er vi klar til en ny sæson med badmintonspil og socialt 

samvær for motionister. 

Det er badmintonudvalgets mål, at afdelingens motionister får 

mulighed for at spille badminton på et niveau, der svarer til deres lyst og 

kunnen, og at de samtidig får gode oplevelser gennem det sociale samvær 

under træning og ved stævner. Vi er glade for, at vi i år kan tilbyde tider 

både mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 

 

Spillested og spilletider 

Skolehallen, Rådhusgade, 75 75 28 06 

Mandag: 18.00-19.00, 19.00-20.00, 20.00-21.00 

Tirsdag:   15.00-16.00, 16.00-17.00, 17.00-18.00, 18.00-19.00,       

19.00-20.00 

Onsdag:    20.00-21.00 

Torsdag:   18.00-19.00, 19.00-20.00   

Tilmelding: Single- og doublespillere tilmelder sig i hold på 2 og 4 

deltagere. Nye spillere eller motionister, der ikke har nogen makker, kan 

henvende sig til nedenstående, som så vil forsøge at sætte jer i kontakt med 

hinanden.  

Tilmelding senest onsdag d. 24. august. 

Der er lodtrækning om spilletider mandag d. 29.08. kl. 19.00 i Amfien på 

Brædstrup skole. 

Betaling sker inden lodtrækning om spilletiderne mandag d. 29. august. 

Der kan betales kontant eller med MobilePay. 

 

Kontingenter: 

      1.200 kr. pr. bane uanset om der spilles single eller double. 

       

Første spilledag: Mandag d. 05.09.2022  

Sidste spilledag:  Torsdag d. 30.03.2023 

 

Hallen er åben i uge 42 og uge 7. 

 

Torsdagsbadminton i Brædstruphallen  
 



Der spilles med skiftende makkere og modstandere, og der er gode 

muligheder for at dyrke det sociale samvær. 

Tilmelding og kontingentbetaling på 1. spilledag 

Spillere, der kun spiller torsdagsbadminton:  300,- kr. pr. deltager 

Spillere, der også spiller single eller double: 200,- kr. pr. deltager 

 

Første spilledag: Torsdag den 22. september 2022 kl.14.00-16.00 

Sidste spilledag: Torsdag den 30. marts 2023. 

Ansvarlig for torsdagsbadminton: Ole Sørensen  24654475 

 

Fleksifjer 

FleksiFjer er et badmintontilbud til dig mellem 25 – ?? år, der gerne vil 

være en del af et uforpligtende motionstilbud, hvor du dukker op i hallen 

og spiller kampe med og mod andre. Om du har spillet før, eller det er 

første gang, du har en ketsjer i hånden, er ligegyldigt.                             

Alle kan være med. 

Vi spiller onsdag kl. 19.00-20.00 i Skolehallen. Det koster 400,- kr

 Sæsonstart og tilmelding: den 7. 

september 2022 

FleksiFjer er fleksibelt fordi: 

● Vi har ketsjere og bolde 

● Du skal ikke melde til eller fra – du kommer bare 

● Det giver dig mulighed for at spille badminton, når du kan 

● Du spiller kampe og hygger med dem, der deltager på dagen 

Har du spørgsmål kan du kontakte Solvejg Vissing 30132789 

 

 

 

 

 

 



Aktivitetsoversigt: 
  

 Mandag den 29. aug. Fordeling af haltider 

 Mandag den 5. sept. Første spilledag 

 Onsdag den 7. sept. Opstart FleksiFjer 

 Torsdag den 22.dec.  Sidste spilledag inden jul 

 Mandag den 2. jan.     Første spilledag efter jul 

 Sidste spilledag sæson 2022-2023: Torsdag den 30.marts. 

 
Badmintonudvalget: 

 

Formand    Solvejg Vissing  30 13 27 89 

Kasserer    Aksel Bruun   28 39 08 97 

Ungdomsleder   Maria Bønnelykke 20 78 99 96 

Koncertansvarlig  Ellinor Weisbjerg 75 75 25 06 

Ungdomsansvarlig       Tina Daabeck  24 46 47 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tilmelding til motionsbadminton.                           

 

Tilmeldingsblanketten afleveres eller sendes 

senest onsdag d. 24. aug. til: 

Solvejg Vissing, Vinkelvej 8, 8740 Brædstrup. 

Mail: vissingsolvejg@hotmail.com 

Tilføj venligst mail, så I kan kontaktes ved ændringer.  

 

 

Navn:____________________________________  Født:dag,måned,år. ___________ 

 

Adresse:______________________________________  Tlf: __________________ 

 

Mail:_______________________________________________________________  

 

Navn:_____________________________________ Født:dag,måned,år. ___________ 

 

Adresse:______________________________________  Tlf: __________________ 

 

Mail:_______________________________________________________________   

 

Navn:_____________________________________ Født:dag,måned,år. ___________ 

 

Adresse:______________________________________  Tlf: __________________ 

 

Mail:_______________________________________________________________   

 

Navn:_____________________________________  Født:dag,måned,år. ___________ 

 

Adresse:______________________________________  Tlf: __________________ 

 

Mail:_______________________________________________________________   
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