Kære medlemmer og forældre i Ry Badmintonklub
Lørdag den 30. marts 2019 afholder vi traditionen tro Klubmesterskaber i Ry Hallerne. Det er en fantastisk
dag, hvor fællesskab og højt humør er i højsædet, og hvor der kæmpes om medaljer, hyldes klubmestre, og
kåres ’årets spiller’ på de enkelte hold. For at deltage i selve klub-mesterskabet, skal ungdomsspillerne,
forældre og seniorer/veteraner/motionister tilmelde sig i den rette kategori via klubbens hjemmeside. Det
er ganske gratis
. Husk at notere, hvis der er en række (single/double/mix), du IKKE ønsker at deltage i.
Trænerne inddeler ungdomsspillerne i jævnbyrdige kategorier på tværs af aldersklasser.

Billeder af nogle af sidste års stolte medaljetagere:
fra venstre: Gustav, Mads, Hjalte, Tobias, Emma og Nanna

Samme dag afholdes generalforsamling kl. 9.00. Dette gøres i sammenhæng med selve klubmesterskabet,
og det er bestyrelsens håb, at dette vil tiltrække flest mulige forældre/voksne til generalforsamlingen- vi har
stærkt brug for opbakning. Til generalforsamlingen byder klubben på et rundstykke samt te/kaffe: dette
kræver dog tilmelding via klubbens hjemmeside.
Som traditionen byder, vil vi i forlængelse af klubmesterskabet holde fællesafslutning med spisning i Ry
Hallernes café. Maden koster 60 kr. pr. person/30 kr. pr. person under 12 år. DA VORES BETALINGSLØSNING
PT. IKKE FUNGERER, MÅ I MEGET GERNE VÆRE SØDE AT OVERFØRE DET SAMLEDE BELØB FOR ALLE
BØRN/VOKSNE, I TILMELDER TIL FÆLLESSPISNING TIL DET KONTONUMMER, DER ER ANGIVET PÅ
HJEMMESIDEN + ANGIVE DET NAVN, SOM I HAR TILMELDT UNDER.
Trænerne arrangerer herudover sjov og hygge lørdag aften - og for de store ungdomsspillere også ud på
natten med mulighed for overnatning* indtil søndag morgen. Spillerne vil få serveret morgenmad søndag
morgen – helt gratis. Tilmelding via klubbens hjemmeside. Husk madras, sovepose, toilettaske.
Det er således et heldagsarrangement, og vi håber på stor tilslutning og opbakning fra både spillere og
forældre.
Tilmeldingsfrist: fredag d. 22. marts 2019.
Vel mødt!
*Bemærk: overnatning og morgenmad kræver, at mindst to forældre melder sig til at overnatte sammen
med børnene i hallen. Henvendelse til karinstormrandrup@gmail.com.

