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INDBYDELSE til MINIHOLD-stævne 
 
Badmintonbestyrelsen indbyder herved igen til doublestævne for minihold. Et minihold be-
står af 1 dame og 2 herrer, og hver holdmatch består af 3 kampe (1 herredouble og 2 mix-
doubler). 
 
Stævnet afholdes i KFIU-hallen, Knuthenborgvej 24, Valby 

søndag den 6. januar kl 12.00 - 18.00 (19:30 om nødvendigt).  
 
Vi håber på tilstrækkelig mange tilmeldinger til at kunne lave 2 rækker: en Mester/A-række 
og en B/C/D-række (men ellers slår vi rækkerne sammen). Det er vigtigt at I ærligt angiver 
jeres spillestyrke, så vi kan fordele holdene bedst muligt. 
 

Prisen for deltagelse udgør 200 kr. pr. hold. Holdet medbringer selv bolde. 

 
Et hold kan bestå af spillere fra flere forskellige firmaer, bare vi får ÉN klub at sende reg-
ningen til. 
 
Præmierne vil blive ganske beskedne, og kun til vinderholdet i hver række. 
 
Program med spilletidspunkter vil blive udsendt ca. en uge før stævnedagen. Tiderne i 
programmet skal overholdes, og hold, der ikke er spilleklar 15 minutter før den fastsatte tid, 
kan blive scratchet.  
 

Eventuelle afbud skal meddeles i god tid til Kent/Tue (se telefonnumre nedenfor). 
Undladelse heraf kan medføre bøde, der er af samme størrelse som tilmeldingsgebyret. 
Reserver kan indsættes helt op til spilledagen, se FSKBH's badmintonreglement §5.5. 
 

Tilmelding skal ske senest fredag 21. december. Eftertilmeldinger og telefoniske tilmel-
dinger vil ikke blive accepteret (det kan vi simpelthen ikke styre). 

Tilmelding sker via mail til Kent Böye på Badmintontilmelding@fskbh.dk  
og skal indeholde følgende oplysninger: 

• Holdleder: navn, mailadresse og mobiltelefonnummer 

• Navne på de 3 spillere 

• Holdet styrke: Mester/A eller B/C/D 

• Navn på den klub, som skal modtage opkrævningen. 
 
HUSK mønter til sodavandsautomaten og evt. bolde. 
 
Afbud (men det sker naturligvis ikke!) skal meldes på telefonerne 4061-0668 (Kent Böye) 
og 2721-2950 (Tue Balslev). 
 
Med sportslig hilsen 
FSKBH – Badmintonbestyrelsen 
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