Til alle klubber.
Hermed indbydes alle klubber og enkeltmedlemmer under Fredericia Fag- & FirmaIdrætsforbund til badmintontræning i 2019/2020.

Træningstimer
Vi kan i år tilbyde træningstimer i Fredericia Idrætscenter, Treldevejens Skole (Kirstinebjerg
Skolen afd. Havepladsvej), Skansevejens Skole (Kirstinebjergsskolen afd. Indre Ringvej) og
Bakkeskolen (Erritsø Fælleskole, afd. Erritsø Bygade). Spilletider samt priser kan ses på det
medsendte tilmeldingsskema. Skemaet skal påføres klubnavn + ansvarlig person for
træningstimer, og et kryds (X) i felterne for de ønskede timer.
Vi har næsten fået de samme tider som sidste år. Den eneste forskel er at tidspunktet for
træning på Kirstinebjergskolen afd. Indre.Ringvej er ændret til 18.45 – 19.45, i stedet for 19.00 –
20.00. Mandag og torsdag skal vi dele med Fredericia Bordtennisklub og derfor har vi kun 4
baner til rådighed om mandagen og 3 om torsdagen. Vi udbyder 3 eller 4 baner til leje, men der
kan være nogle dage, hvor Fredericia Bordtennisklub har turnering og så vil der være 1 bane
mindre, men da alle ikke kommer hver gang, håber jeg at vi kan få det til at gå op alligevel.
Sidste år fik jeg desværre nogen klager fra Fredericia Bordtennisklub hvor børnene ikke blev
respekteret, jeg vil derfor venligst bede jer bære over med vildfarne bordtennisbolde da vi alle
skal være der. Ligeledes deles vi om hal 3 med vores eget bordtennis som spiller på bane 5 og
6 (nærmest hal 4) fra kl. 19.00 – 20.00 om tirsdagen.

Tilmelding
Vedlagte tilmeldingsskema til træning bedes sendt senest LØRDAG DEN 24. AUGUST 2019 til
khkp@post.tele.dk eller pr. post til Karen Sørensen, Surkjærsgyde 23, Pjedsted, 7000
Fredericia.
Kontakt udvalgsformand Karen Sørensen, hvis du har spørgsmål til det udsendte.
Badmintonudvalget 2019/2020:
Karen Sørensen mobil 41588653 eller arbejde 79-221145
E-mail karen.k.sorensen@electrolux.com eller khkp@post.tele.dk
Carsten Rahbæk Privat 3175 2000
Per Lykkegaard
Privat 7591 4191, Arbejde 7920 1257 plj@fmts.dk

