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FIRMA-, BEBOERBADMINTON I ALBERTSLUND     

____________________________________________________________ 

 
Formand: Susanne Elholm, Oksens Kvt. 6F 7, 2620 Albertslund, tlf. 24 46 16 95, 

 e-mail: susannelholm@hotmail.com 

10. marts 2019 
 

INVITATION til DOUBLESTÆVNE 
 

FBBA inviterer igen til doublestævne, hvor man tilmelder sig parvis, i dame- herre- og/eller mixdoub-

le.  

Man kan max. deltage i 2 rækker, dvs. én række i mix og én række i double. Det er tilladt at fin-

de en makker i en anden FBBA klub.  

Tilmeldingen foregår gennem klubbernes kontaktpersoner, som har fået tilsendt tilmeldingsliste. 

Efter tilmelding fordeler bestyrelsen i FBBA efter bedste evne de tilmeldte par i de nødvendige rækker, 

så vi får nogle jævnbyrdige kampe. Vi vil igen i år prøve at inddele puljerne efter seedning.  
 

 ALLE GARANTERES MINIMUM 2 KAMPE I HVER TILMELDTE RÆKKE 
 

Udover badminton, er det vigtigt, at vi også hygger os sammen. Hvis vi kan presse morgenkaffe/-brød 

ind i programmet om morgenen, gør vi det. Midt på dagen holder vi ca. 1/2 times pause, hvor vi sam-

men spiser en lettere frokostanretning. 

 

PROGRAM: 
 

   Formiddag  Mixdoubler 

   12.30 - 13.00 Frokost 

   13:30 - ?  Dame- og herredoubler 
 

Der vil være PÆNE præmier.  FBBA finansierer delvist. 
 
 

TID:  Søndag d. 7. april 2019 
STED: Herstedøster Skole (Roholmskolen) 
PRIS: Spil: 25 kr. pr. spiller pr. række 

   Frokost: 35 kr. pr. person (ekskl. drikkevarer) 
 

DER VIL KUNNE KØBES DRIKKEVARER (cola, faxe kondi, danskvand, kildevand og øl) samt lidt 

sødt. 
 

Tilmeldingsliste sendes/mailes til formanden (se nedenstående) så den er fremme  

SENEST SØNDAG D. 24 MARTS 2019 
 

Efter tilmelding sendes program og samlet opkrævning til klubberne. 
 

Vi håber klubberne vil gøre en indsats for at få mange med til dette stævne.   
 

Del derfor denne indbydelse ud til spillerne i din klub, så de kan finde makkere, og få tilmeldt sig til en 

med garanti både spændende, sjov og god dag. 

 

Med venlig hilsen 

PBV Susanne 

 


