
 

 KLG Julestævne 2019 

Søndag d. 15. december kl. 13.00 til ca. kl. 17.00 holder KLG et julestævne i 
Alpihallerne, hvor spillerne stiller op i double med deres forældre og spiller imod 
andre forældre/børn par. Der bliver lavet forskellige rækker. 
 

Hver spiller skal stille op i double med en forælder, og alle er naturligvis velkommen 
til at komme og kigge på og hygge med familie og venner. 
 

Bestyrelsen vil blive meget glad, hvis der var nogen, der kunne have lyst til at bage 
en kage eller lignende til hele holdet, så alle har noget at hygge med, når man ikke 
spiller. 
 

Da det jo er ved at være jul, så er nissehuer da selvfølgelig noget man 
skal have på. 
 
 
 

Kantinen vil være åben, hvor man i dagens anledning vil kunne købe 
æbleskiver og andre lækkerier. 
 

Træner teamet håber alle vil melde sig til, hvis der mangles en 
makker(forældre) så må man lige sige til. 
 
 
 

Mange julehilsner fra Træner teamet 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tilmeldingsseddel til KLG Julestævne 2018. 
Afleveres til en træner. 
 
Spillerens fulde navn____________________________________________ 
 
Antal spillende par (Forældre + spiller = 1 par) ____________ 
 
Vi kommer i alt_____ personer inklusiv tilskuere (skriv antal) 
 
 
SU d. 5 december! 



 

 

Opgaver til julestævne 

 

Kære forældre 
 
I forbindelse med julestævnet har vi brug for hjælp til følgende opgaver: 
 
kl 11.00 -12.00 opsætning af net og dommerborde, her skal bruges 2 personer 
Kl 12.00 -14.30 vagt ved dommerbord, her skal bruges 2 personer 
Kl 14.30 - 17.00 vagt ved dommerbord, her skal bruges 2 personer 
kl 17.00 - 18.00 Oprydning, her skal bruges 2 personer 
 

 

Desuden skal der arrangeres: 
Nektariner, 2 net - her skal bruges 2 personer 
Kage- her skal bruges 4 personer 
4 L saftevand - her skal bruges 2 personer 
Pebernødder, 2 poser - her skal bruges 2 personer 
 
 
Send mail til cambjerre@gmail.com om hvad I vil hjælpe med. 
 
På forhånd tak 
Bestyrelsen, KLG badminton 
Camilla Krupsdahl 
 
 


