En selvstyrende badmintonenhed
under Brabrand Idrætsforening

Hvem, hvor, hvor tit, hvor dyrt, hvorfor og hvordan
Vi er medlemmer i Brabrand Idrætsforenings badmintonafdeling; men men men vi er en selvstændig og
selvstyrende enhed, der principielt og stort set arbejder efter egne regler.
I øjeblikket er vi 23 medlemmer M/K (+60 år), men vi kan være op til 28-30 medlemmer. Og nej, vi er
ikke pensionerede turneringsspillere. Vi er rendyrkede men ærekære motionister med et godt humør.
Vi spiller i BRABRAND HALLEN (Hal 2), Engdalsvej 86, 8220 Brabrand. Bus linje 12 holder ved hallen.
Vi råder over 6 badmintonbaner tirsdag kl. 10:00 – 12:00 og fredag kl. 08:00 – 10:00 og har meget
fine omklædnings- og badefaciliteter. Vi spiller næsten hele året rundt. Dog holder vi fri ca. 2 uger
omkring jul/nytår, 1 uge ved påsken samt ca. 6 uger stort set svarende til skolernes sommerferie.
For disse 4 timers ugentlig action og samvær betales der kun kr. 525,- halvårligt (kan blive reguleret).
Vi vil gerne motionere med en vis intensitet 2 x 2 timer om ugen på en uforpligtende måde. Desuden
kan vi godt lide at dyrke kammeratskab/venskab på en sjov, uhøjtidelig og hyggelig måde.
Der spilles double M/K (sommetider dog ”nødtvunget” single). Vi har ingen faste hold-konstellationer,
pardannelser eller andre grupperinger. Alle spiller mod/med alle, alt efter hvem der er mødt frem.
Vi har altid et stort fremmøde – normalt ligger vores mødeprocent på 80-90%. Selvfølgelig accepterer
vi afbud og udeblivelse. Brækkede ben og/eller arme, bryllup, hospitalsindlæggelse, dødsfald og lignende
generende og forstyrrende begivenheder anses for gyldige årsager til fravær.
Er du i tvivl om, hvorvidt dette favorable og fantastiske arrangement og set-up er noget for dig, er vi
altid åbne for at give et par gratis prøverunder – bare mød frem.
Du kan
kan få yderligere oplysninger hos:
Henrik Andersen
Tingstedet 33, 8220 Brabrand
Mobil: 3068 3343
E-mail: hat33@privat.dk

