
Vil du spille 
badminton i 
Gedved 
Idrætsforening? 

Vi har tilbud for både børn og 
voksne - vi garanterer at det 
bliver en fantastisk sæson for 
alle badmintonspillere.

www.gedved-if.dk 

 

Fællesskab - sundt og sjovt 



HER ER VORES TILBUD
Sæson 2022/2023 - fra september til maj 

UNGDOM

Kom og vær med, få sved på panden, 

grin med kammeraterne, lær nye tricks - 

er du begynder eller øvet - alle er 

velkommen.

HOLD 1 - Børn fra 1. - 4. klasse

TIRSDAG  fra kl. 16 - 17

 

HOLD 2 - Børn fra 5. - 9. klasse

TIRSDAG fra kl. 17 - 18

PRIS: 500 kr.

OPSTART: Uge 36.

For yderligere info kontakt 

Christina Schou Vigild tlf. 20 97 04 70.

VOKSNE

BANELEJE:

Lej en bane med dine kammerater.

MANDAG fra kl. 20 - 21

MANDAG fra kl. 21 - 22

PRIS: 1500 kr. (som betales samlet for 

hele banelejen)

OPSTART: Uge 36.

Kontakt Eigil for at reservere en bane.

HOLDTRÆNING

Om du er til nervepirrende 

turneringskampe eller bare gerne vil 

være en del af et hyggeligt fællesskab, 

hvor vi bruger træningstiden på at spille 

en masse kampe på kryds og tværs - så 

er dette lige et hold for dig. 

Her er plads til alle niveauer, bare du 

medbringer din ketsjer og gode humør. 

TIRSDAG fra kl.  20 - 22.

PRIS: 1000 kr. 

OPSTART: Uge 36.

For yderligere info kontakt 

Eigil Fejerskov tlf. 22 36 79 37.

 

Fakta

Tilmelding foregår på 
www.gedved-if.dk.
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“Holdtræning for 
voksne er en god 
måde at lære nye 
ketsjerglade 
Gedvedditter at 
kende på. 
 

UNGDOM - DET SKER

Vi har allerede nu planlagt fede arrangementer så som 
- Generationsturnering (tag et familiemedlem med til træning)
- Natminton (spil badminton i mørke)
- Klubmesterskab (Gedved-mester 2023) 



FAMILIEBADMINTON - NYT TILTAG

Vi arbejder hårdt på at lave et Familiebadmintonhold - mere info om 

dette senere.  Følg med på hjemmesiden og facebook. 

 

www.gedved-if.dk / facebook "Gedved Idrætsforening"

VENLIG HILSEN

BADMINTONUDVALGET 
Charlotte Kronow

Jeanell Borregaard

Eigil Fejerskov

Christina Schou Vigild 

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.

 


