INVITATION TIL
BADMINTONLEJR 2014
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HYGGE - BEDRE TEKNIK - GODE OPLEVELSE - VENSKABER - NY VIDEN
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Her er alle tiders chance for store badmintonoplevelser for ungdomsspillere i alle aldre og på alle niveauer.
Badminton Danmark inviterer hermed til Badmintonlejr i sommerferien 2014. En Badmintonlejr er for
spillere, der er medlem af en badmintonklub i Badminton Danmark.
Målgruppe på lejrene er alle spillere: M- A- B- C- og D-række.
På en Badmintonlejr overnatter spillerne i hallen og der bliver selvfølgelig spillet en masse badminton. Men
det er lige så vigtigt, at have det sjovt. Der veksles mellem forskellige måder at træne på. Og der vil også
være fx løb, teori og aktiviteter.
Trænere
For at sikre en høj kvalitet på Badminton Danmarks Badmintonlejre, ledes træningen af nogle af vores
bedste og mest erfarne trænere. Derudover tilknyttes et vist antal hjælpetrænere – alle med god erfaring
som trænere.
Program
Vi sender programmet og de praktiske oplysninger om lejren ud pr. mail, så du har det ca. en måned før
lejrens start.
Tilmelding og betaling
Spillerne optages på lejrene i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Tilmeldingen kan kun foregå
elektronisk. Ved online tilmelding betales straks.
Når betalingen er gennemført, vil du modtage en mail med kvittering på din tilmelding.
Deltagere optages efter først-til-mølle princippet.
Efter tilmeldingsfristens udløb vil du modtage besked pr. mail, om du er optaget på lejren. Ved afslag
refunderes pengene umiddelbart efter – dog vil administrationsgebyret ikke blive refunderet.
Efter tilmeldingsfristens udløb refunderes pengene ikke ved afbud.
Pris
Prisen for at deltage er mellem 1000 – 1700 kr. + gebyr. Prisen dækker fuld forplejning, trænere, hal, bolde
aktiviteter og overnatning. Læs mere på side 3.
Hjemvé
Vi forsøger at hjælpe børn med hjemvé og giver dem en chance for at falde til. Hjemvé giver en del uro og
”smitter” ofte flere andre, så tal med jeres barn om dette inden lejren. Børn der ønsker at tage hjem pga.
hjemvé, har barnet ikke mulighed for at komme tilbage.
Spørgsmål
Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Linda Nielsen,
Badminton Danmark på e-mail lini@badminton.dk eller tlf.51 53 70 74
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Information om de enkelte Badmintonlejr
Værløse 1: U11 og U13
Værløsehallen, Stiager 8, 3500 Værløse
Mandag d. 30. juni til onsdag d. 2. juli
Pris: 1.200 kr. + gebyr
Overnatning: I fælleslokale
Madrasser og sovepose medbringes.
Tilmelding deadline den 2. maj
TILMELDING, klik her
Max 40 deltagere

Værløse 2: U15 og U17
Værløsehallen, Stiager 8, 3500 Værløse
U13 spillere kan også tilmelde sig her,
hvis de ønsker 4 dage.
Værløsehallen, Stiager 8, 3500 Værløse
Mandag d. 30. juni til torsdag d. 3. juli
Pris: 1.700 kr. + gebyr
Overnatning: I fælleslokale
Madrasser og sovepose medbringes.
Tilmelding deadline den 2. maj
TILMELDING, klik her

Læs mere på www.badminton.dk – ”Klubben i centrum” – ”Kom på Badmintonlejr”
________________________________
Stidsholt 1: alle U11 – U19
Idrætsefterskole, Ørtoftvej 152, 9300
Sæby
Søndag den 29. juni til torsdag den 3. juli
Pris: 1.300 kr.+ gebyr
Overnatning: På værelser

Stidsholt 2: U13–U19 M og E spillere
Kun spillere som fra sæson 2013-14 er M
eller E-spiller
Fredag den 4. juli til tirsdag den 8. juli
Idrætsefterskole, Ørtoftvej 152,9300
Sæby
Pris: 1.300 kr.+ gebyr
Overnatning: På værelser
Max 36 deltagere

Spørgsmål kan rettes til
kontor@badmintonnordjylland.dk
Max 40 deltagere
Læs mere om Badmintonlejren i
Nordjylland og tilmeld dig på dette link:
http://www.badmintonnordjylland.dk/cms/?
cmsid=191&pageid=4221

Glamsbjerg 2: U13/U15 /U17 (2. års
U13/U13 E-M-A-række spillere,
U15 A-B-C-D, U17 B-C-D)
Glamsdalens Idrætsefterskole,
Langbygårdsvej 50, 5620 Glamsbjerg
Onsdag d. 2. juli til søndag d. 6. juli
Pris: 1350 kr.
Tilmelding deadline den 15. maj

Glamsbjerg 1: U11/U13 (1. års U13/U13
B-C-D-række spillere):
Glamsdalens Idrætsefterskole,
Langbygårdsvej 50, 5620 Glamsbjerg
Lørdag d. 28. juni til onsdag d. 2. juli
Pris: 1350 kr.
Tilmelding deadline den 15. maj
Max 44 deltagere

Læs mere om Glamsbjerg-lejerne og tilmeld dig på: http://www.glamsbjerglejr.dk/Info.htm
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Mere information
Kontakt Badminton Danmarks udviklingskonsulenter på telefon 43 26 21 52,
eller se mere information på badminton.dk/kontakt
Badminton Danmark
Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - DK-2605 Brøndby
Tlf.: 43 26 21 52 - Fax: 43 26 21 50
info@badminton.dk
badminton.dk
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