KLASSEINNDELING:
U11...........................spillere som fyller
U13...........................spillere som fyller
U15...........................spillere som fyller
U17...........................spillere som fyller
U19...........................spillere som fyller
SENIOR ..............spillere som fyller

9 eller 10 år i løpet av 2009
...............11 eller 12 år i løpet av 2009
...............13 eller 14 år i løpet av 2009
...............15 eller 16 år i løpet av 2009
...............17 eller 18 år i løpet av 2009
..........19 år eller mer i løpet av 2009
...................

Informasjon
fra

Vår klubbidé
«Fron Badmintonklubb skal tilby
badminton for alle nivåer,
fremme et trygt og godt miljø,
der ærlighet og respekt
er grunnleggende verdier.»

MEDLEMSBEVIS
Navn ..............................................................................................
Gate...............................................................................................
Po.nr./sted .................................................................................

ER MEDLEM I:
Medlemsbeviset
gjelder sesongen
2009/2010

FRON
BADMINTONKLUBB

Medlemskort
Husk at i tillegg til at medlemskortet
er et bevis på at du hører til i Fron BK,
får du med dette kortet 20% på
YONEX racketer med ordinær pris
over kr. 300,- hos G-Sport Vinstra!

STIFTET 1988

STIFTET 1988

FRON
BADMINTONKLUBB

..................................................

S.Løkken (kasserer)

-din klubb

VELKOMMEN TIL EN NY
AKTIV SESONG I FBK

Det blir arrangert mange turneringer / samlinger / kurs etc. Terminlister / turneringsinnbydelser
finner dere på NBF’s web-side: www.badminton.no. Si fra hvis det er spesielle turneringer dere
har lyst på, så kanskje flere blir med! Klubben dekker påmeldingsavgift for alle på én utvalgt,
lokal turnering samt KM. Klubbens representanter på rankingturneringer får dekket påmeldingsavgift, 1/2 av reisekostnader og kr 100,- pr. overnatting.
Det vil bli organisert trening for ungdomsspillerne ( U13, U15, U17, U19) tirsdager.

Vi starter opp igjen ordinær trening tirsdag 1. september kl. 18.00.
TRENINGSTIDENE DENNE SESONGEN BLIR:
Tirsdager kl.18.00 - 19.00 ...............................(trening for de yngste + unge nybegynnere)

ELLERS SKAL VI SØRGE FOR AT ALLE VIKTIGE BESKJEDER
BLIR SLÅTT OPP PÅ TAVLA VÅR I HALLEN!

HUSK Å TA EN TITT PÅ DEN HVER GANG DU KOMMER PÅ TRENING!

Tirsdager kl.19.00 - 20.00 ......................(organisert trening for viderekommende U15-U19)
Tirsdager kl.20.00 - 21.00 .....................(mest for voksne trimmere. Plassen i hallen avgjør.)
Fredager kl.18.00 - 20.00 ...............(alle medlemmer. Er det fullt, spiller de voksne senest.)
Søndager kl.18.00 - 19.30 ......................................................(trening for konkurransespillere)

VELKOMMEN!

Søndager kl.19.30 - 21.00 ..............................................................................................(øvrige)

Organisert trening for U-spillere fra september. Nybegynnerkurs i oktober/november.

VI GLEDER OSS TIL Å SE DEG I HALLEN IGJEN!
Hilsen oss i styret for

Alle som skal trene i Fron Badmintonklubb må betale både medlemskontingent og treningsavgift, men vi prøver til gjengjeld å holde prisene
så lave som mulig! Satsene denne sesongen er som følger:
1988

FRON

MEDLEMSKONTINGENT 2009/2010 (alle):
U11 - U19:
kr. 150,- for hele sesongen ...................................(01.09.09 - 31.08.10)
Senior:
kr. 200,- for hele sesongen ...................................(01.09.09 - 31.08.10)

BADMINTONKLUBB

TRENINGSAVGIFT:
U19 og yngre:
Senior:

kr. 300,- fra 01.09.09 - 31.05.10
kr. 500,- fra 01.09.09 - 31.05.10

FAMILIERABATT;
Dersom det er to eller flere fra samme familie gir vi kr. 50,- i rabatt pr. medlem.

Tommy (leder), Einar (nestleder), Steinar (kasserer),
Trond B (sekretær) og Rune (styremedlem).

Vi vil gjerne benytte denne anledningen til å minne om at vi setter stor pris på at
både medlemmer og foreldre kommer til oss med ris / ros / gode forslag etc.
- og for all del; SPØR når det er noe du lurer på!

Kontonummer: 2095 64 53993
Hovedsponsor:

Nytt i løpet av sesongen blir å finne på vår web-side:

www.fronbk.tk

