VIBY BADMINTON KLUB
I nv it at ion

Sommerlejr 2018
Badminton - oplevelser pååa spil...

Viby Badminton Klub

Sommerlejr 2018

3 fede sommerlejre med nye og gamle venner

Lejr 2

Lejr 1

Viby Badminton Klub indbyder igen i år til sommerlejr med vores erfarne og super gode
trænerteam, der vil sørge for masser af badminton, fællesskab, hygge og mange
forskellige aktiviteter. Vi glæder os til at se dig !

UGE 27
(dagslejr fra kl. 9 -17) Mulighed
for overnatning den 5. juli.

2. juli - 6. juli
Pris: 1.095,-

Kom og vær med på den sjoveste og bedste badmintonlejr fyldt med masser af god
træning, hygge og kammeratskab.
Tilmelding: http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201809106103

UGE 28
(dagslejr fra kl. 9 -17) Mulighed
for overnatning den 12. juli.

9. juli - 13. juli
Pris: 1.095,-

U11A - U13 - U15 - U17 alle rækker
Oplev de fedeste dage i din sommerferie med at blive dygtigere
til badminton, få hygget med vennerne, få supergod træning og nye
spændende udfordringer.
Tilmelding: http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201809106104

UGE 31

Lejr 3

U9 - U11 - U13 nybegyndere

30. juli: starter kl. 10:00
4. august: slutter kl. 13:00

30. juli - 4. august
Pris: 2.195,-

U13ME - U15ME - U17AME - U19AME

Denne lejr har et højt niveau, hvor der trænes seriøst og meget engageret. Hvis du er
U13M-spiller, er du meget velkommen på lejren - men hvis du er i tvivl omkring dit
niveau osv - så kontakt os endelig, så vi i fællesskab kan snakke omkring lejren...
Bliv en endnu bedre badmintonspiller og gør dig klar til den nye sæson. Lejren er fyldt
med skarp teknik, udfordringer, spændende øvelser, hygge og mange gode oplevelser.
Tilmelding: http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201809106105

Læs meget mere om Viby Badminton Klub på:

www.vibybk.dk og www.facebook.com/vibybk

sjov & ballade Badminto
kammerater sport
Info om
spas
sommerlejreneshygge
indhold:
venner
• Masser af træning; individuel-,
hold- samt niveautræninger
• Sjov og ballade
• Alternative aktiviteter
• Hyggeaften
• Den succesrige, billige lejrkiosk
• Massevis af nye og gamle
kammerater
• Lækkert og sundt mad inkl. i prisen
(Lejr 1 + 2 - frokost og 2 x sunde
snacks imellem måltiderne +
aftensmad torsdag aften).
(Lejr 3 - 3 daglige hovedmåltider
og 3 x sunde snacks imellem
måltiderne).

Overnatning

Der overnattes i Viby BK’s
badmintonhal.
Der er ALTID voksne i hallen.

Lejrkiosk

Der vil være mulighed for at købe
frugt, frugtstænger, juice og andre
“lækkerier” på lejren.

Plan for lejren

Senest 14 dage før hver lejr vil der pr.
e-mail blive sendt en mere overordnet
plan til selve lejrens indhold, samt
praktiske oplysninger om lejren.

Trænere på lejrene:
Trænere:
Vi kan igen i år love et stærkt team af engagerede og erfarne
trænere, som til dagligt arbejder med spillere på forskellige
niveauer.
Teamet vil stå klar til at give jer en helt igennem fantastisk
badmintonlejr.

I kan følge med på:
www.vibybk.dk og www.facebook.com/vibybk,
efterhånden som trænerteamet falder på plads - og for
andre nyttige informationer.

Betaling
Sker ved tilmeldingen som er senest 15. maj 2018.
Afmelding efter 15. maj koster kr. 500,Senere end 30 dage før afholdelsen
tilbagebetales pengene ikke.
Yderligere info 			Sted
Susan Mikkelsen 			
Viby Badminton Klub,
Mobil 2529 4663 efter kl. 17.00
Vårkærvej 71, 8260 Viby J.
Mail: susmik2@gmail.com
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