
 

Velkommen til sæsonen 2018/2019 
Vi fra KLG Badmintons bestyrelse vil gerne byde dig stolt velkommen til en ny sæson 2018/2019! 

Vi har et nyt træner team: Rasmus Jensen og Frederik Egsgaard Fjord. 

Vi er en aktiv klub med ca. 40 ungdomsspillere, et dedikeret trænerteam og fokus på såvel den 

sportslige udvikling som det sociale sammenhold. 

Vi vil skabe Midtjyllands bedste træningsmiljø for ungdomsspillere.  

Med glæde, udvikling og resultater. I den rækkefølge. 

KLG Badminton drives af frivillige kræfter og sponsorers bidrag, og kender du nogle i dit netværk, 

som har mulighed for at støtte klubben så kontakt bestyrelsen. 

info@klg-badminton.dk 

http://klg-badminton.dk/bestyrelsen/  

Du kan også støtte klubben ved at deltage i Bingo/Banko i Herning Banko Center, Smedegade i 

Herning. 

Spil disse datoer for at støtte KLG: 

http://klg-badminton.dk/wp-content/uploads/2018/04/Spil-Bingo-opfordring.jpg  

Lind Byfest – vær med til at give en hånd. 
Men vi vil så gerne blive bedre og bedre, og du kan gøre en forskel ved at give byfesten en lille 

hjælpende hånd. 

Omdeling af Byfest-avisen. 
Tid: Søndag den 26-08-2018 fra kl. 10:00 til ca. 12-12.30.  

Sted: En gade i Lind by. 

Opgaven: Du og evt. et par venner eller forældre tager en stak aviser under armen. Ringer på døren 

og siger, at du fra KLG og har Lind Byfest-avis med. Spørger om de vil købe en lodseddel, tager mod 

kontanter eller oplyser MobilePay nummer, hvis døren ikke åbnes lægges avisen i postkassen. 

Kontakt: Rikke på mobil 23488678 senest torsdag 23-08-2018 kl. 20:00 

Hjælp til ved arrangementer. 
Det er også muligt at byde ind som: Vagt lørdag aften, stille borde op til loppemarked eller 

nedtagning af borde fra loppemarked 

Kontakt: Rikke på mobil 23488678 

mailto:info@klg-badminton.dk
mailto:info@klg-badminton.dk
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”Natminton” 
Vi gentager succesen ”Natminton” igen i år og har planer om at invitere Minitonspillerne med først 

på aftenen og får en fotograf ud til en omgang photo-shooting. Det bliver så hyl at dyste med 

Frederik igen om at sove mindre end 15 minutter den nat! Invitation kommer snart. 

Klubtøj 
Du kan igen i år købe vores lækre klubtøj, spillertrøje og shorts. Vi kommer forbi til træningen med 

størrelser du kan prøve. 

Træfstævner 
Det er muligt for alle igen i år at tilmelde sig træfstævner: 

• Vildbjerg, 6-7 okt. 

• Sdr. Felding, 2-3-4 nov. 

• Sunds 24-25 nov. 

• Kibæk 5-6 jan. 

• Bording, 1-3 feb. 

• Hoven, 22-23-24 feb. 

Single: 80,- 

Double: 50,- pr. spiller 

Tilmelding foregår via Conventus. 

Efterårsferien 
Træningen holder også ferie i uge 42. 

 

 

Læs evt. også vores nye privatlivspolitik på:  

http://klg-badminton.dk/privatlivspolitik/  

 

http://klg-badminton.dk/privatlivspolitik/

