Badminton

Bordtennis

Tennis

Volleyball

Badminton er for dig, der kan lide en sport med
fart på!
I Gjellerup Badminton er vi ca. 60 spillere fra 8 til
15 år, som spiller på tværs af køn og alder. Vi
har fokus på talenter, men lægger stor vægt på
sociale arrangementer, da vi tror på, at det giver
et godt sammenhold og glade spillere.

Ny sæson med bordtennis!

Velkommen til en ny sæson. Vi glæder os til at
byde tidligere og nye spillere velkommen.
På ungdomssiden teen og seniorsiden mixmotionsvolley.
Opstart for alle hold i Hammerum - Gjellerup
Hall’n i uge 35.
Vi tilbyder en gratis prøveperiode.

Miniton er badminton for de yngste og en
forældre. Vi leger badminton og spiller bl.a. med
balloner.
Motionister er for dig, der ønsker at spille
badminton. Du booker tiden, og banen er din.
Efterskolekontingent er for dig, der ønsker
nyhedsmails og gerne vil med til natminton m.v.
Er du senior og ønsker lidt badminton for sjov,
så er vi ca. 20 seniorer i alderen 21-60 år, som
har fællestræning hver tirsdag aften.
Vi tilbyder en gratis prøveperiode.

Ungdomsspillere træner i alt tre timer hver
onsdag i hal 2 ”Skibbild Entreprise”.
Træningsaften vil være om onsdagen fra kl.
17.00 – 20.00.
Hvis der er nok vil træningsaftenen blive delt op i
to tider: Første træning er fra kl. 17.00 til kl.
18.30, anden træning er fra kl. 18.30 til kl. 20.00.

Tennissæsonen 2022 er i fuld gang, men vi har
også plads til dig og din familie. I kan sagtens nå
at spille god tennis - med jer selv og med andre.
Spillere i alle aldersgrupper, fra juniorer til
veteraner, nyder at spille tennis på de tre
hyggelige og velholdte tennisbaner, tæt ved
Hammerum-Gjellerup Hall’n.
Sæsonen 2022 slutter til efterårsferien, og en ny
sæson starter i slutningen af april 2023.

Træningstider i Hammerum-Gjellerup Hall’n
Tirsdag
16.00 - 17.45 ungdom U13
17.45 - 19.30 ungdom 13 år og derover
19.30 - 21.00 seniorer
Torsdag
16.00 - 17.30 ungdom U13
17.30 - 19.00 ungdom 13 år og derover
Fredag
16.30 - 17.15 miniton 5-8 år
Første træningsdag er mandag den 15. august.

Der vil i denne sæson være tilknyttet 1 træner
(Morten). Hvis der derfor er en eller flere
forældre, som kunne tænke sig at hjælpe, hører
jeg meget gerne fra dig.
Kontakt Morten Birk (se nedenfor).

Kontingent
Miniton
Efterskolekontingent
Ungdom 1 x pr.uge
Ungdom 2 x pr.uge
Seniorer
Motionister

Kontingent og licens (helårskontingent)
Ungdomsspillere
400 kr.
Seniorer
500 kr.
Licens for at få lov til at deltage i stævner 100 kr.
Hertil kommer stævnegebyrer.

500 kr.
50 kr.
750 kr.
950 kr.
1.250 kr.
1.200 / 1.400 / 1.600 kr.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål
Ungdom:
Peter Moesby, 2969 8096
Mail: gbkskolen@gmail.com
Seniorer:
Anne Bøgeholdt, 6068 8503
Mail: anbj@cool.dk
Motionister: Søren Bang-Larsen, 6155 8027
Mail: bang-larsen@hotmail.com
Se mere info på www.gjellerupbadminton.dk

Leder du efter en hurtig sportsgren, hvor du kan
have det sjovt, mens du får pulsen op og
konkurrerer med forskellige modstandere?
Så skal du møde op til bordtennis i Hammerum Gjellerup Hall’n.

Vi vil bestræbe os på at komme ud til turneringer
i årets løb.

Træningsdage og tilmelding
Første træningsaften er
onsdag den 21. september kl. 17.00.

Vi kan blandt andet tilbyde følgende:
Tennisspil ”ad libitum”
Som medlem af klubben kan du booke en ledig
bane og spille tennis, når du har tid og lyst - og
når vejret tillader det. Så tit du vil.
Tennistræf for alle hver tirsdag kl. 19.00 - 21.00
Vi mixer alle fremmødte og spiller både singleog doublekampe. Alle er velkomne.
Tennis for livsnydere hver onsdag kl. 9.00 - 11.00
Vi spiller en omgang seriøs hyggetennis,
efterfulgt af kaffe/te og rundstykker.
Alle er velkomne.
Turneringer: Vi afvikler forskellige turneringer i
løbet af sæsonen i forskellige aldersgrupper, og
vi spiller både single- og doublekampe.
Kom og vær med.

Aldersgrænser
Teen: 6.-9. klasse
Mix-motion: Over 9. klasse og over 18 år
Kontaktpersoner
Teen: Lasse Raabjerg, 2984 8606
Mix-motion: Ole Callesen, 2280 9189
Kontingent
Teen
Mix-motion

600 kr.
800 kr.

Se mere på www.gjellerupkfumidret.dk/volley
Tilmelding, betaling og banebookning
Online på: www.gjellerupkfumidret.dk/tennis

Der trænes ikke i ugerne 42, 52, 1 og 7.

Afdelingsformand Morten Birk, 9189 0912
Mail: birkevertsen@gmail.com

Spilletider
Teen
Onsdag kl. 18.15 – 19.45
Mix-motion
Tirsdag kl. 19.30 – 21.30

Kontingent, fra juli til oktober 2022
Juniorer (under 18 år):
200 kr.
Seniorer (over 18 år):
400 kr.
Familiekontingent (samme adresse):
600 kr.
Gæst (i følge med et medlem af klubben): *75 kr.
*pr. person /gang
MobilePay: 1857EZ
Nøglekort til baner og klubhus udleveres, når
kontingentet er betalt.
Kontakt
Bente Juul Vestergaard, 5125 0031
Mail: bjvestergaard@gmail.com
Følg os på Facebook
Gjellerup KFUM Idræt - Tennis

Følg os på Facebook:
Gjellerup KFUM Volleyball

Aktivitetstilbud hos Gjellerup KFUM Idræt

B
a
d
m
i
n
t
o
n

B
o
r
d
t
e
n
n
i
s

V
o
l
l
e
y
b
a
l
l

T
e
n
n
i
s

2022
2023
www.gjellerupkfumidret.dk

