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Der har været ønske fra en del hold, om der kunne komme 
mindre kampe i double rækken, så der bliver kun 2 runder. 

 

FSKBK Badminton Gladsaxe turneringen 2016 – 2017 
 

Vi har igen i denne sæson, fået tildelt banerne fra 1 til 5 i den gamle hal hver mandag 
kl. 17:00 – 19:00.  I Gladsaxe Badminton hal  

Vi anbefaler, at I skriver ind I jeres kalender, samt have et print af programmet i 
jeres sportstaske.  

Venligst kontakt modstanderen minimum dagen før en kampdato, for at sikre at 
begge hold kan stille op. 

Udfyldte hold kort angivet med kamp Nr og spilledato sendes til.: Preben Christensen 
via mail plc@lfskbh.dk 

Husk at skrive kamp nummer samt række type. 

Det er vinderholdet der sender resultat kortet. 

 

Ønskes kamp dato ændret, kan der ansøges om en flytning efter gældende 
regler.  
Jo hurtigere inden kamp dato, jo nemmere kan vi opfylde ønsker.  
 

FSKBH anbefaler at I medtage værdi genstande med ind I hallen, da det er ærgerligt 
at miste sine ting.  

Husk, at der I dag er nøgler til omklædning, derfor har alle hold 2 nøgler, så både 
damer og mænd, kan komme ind. Nøglerne skal ”up dateres” ind I mellem, som 
foretages udendørs til højre for døren til hallerne. 

Desuden opfordrer vi jer til at rydde op på banerne, når kampene er færdige. 

Ligeledes bedes alle respektere de gældende regler der forefindes i hallerne. 

Udvalget ønsker alle hold en god sæson og håber, at der bliver spillet mange gode og 
fair kampe.  

• Double rækken har 1 bane, og serie rækken har 2 baner.  

• Nogle hold ønsker at have lokale stævner, så søg dette til mig. 
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Husk at aftale omkring adgang til hallen/omklædning, da der kun er 2 nøgler 
per hold. 

 
Skulle der opstå afbud til en kamp, vil vi opfordre at det hold der kan møde op, 
benytter banerne som træning, så vi ikke står med ledige baner. Deltagende hold i  
årets badmintons turnering.  
 

 
Serien   

  

IPL Gæste hold            Emil   Emilhallager87@gmail.com 

DEAS 1 OK            cni@dan-ejendomme.dk              2340 6707    

BIG             leif.g@city.dk                     2870 2795     2927 3592 

MOE 1 OK            CJE@Moe.dk                        254 00016       

   
 
 

Double   

  

 
 

GEA Niro  

  rune.joergensen@geagroup.com                 4174 8293 

  susanne.tidsvilde@gea.com                       4174 8305 

IFA   pia.hein@spxflow.com                                 3954 6128   

MOE 2   Carsten Jensen CJE@Moe.dk                      5400 016     

BK  
 PLC@fskbh.dk                                   4060 0583      

 
 

• Husk, at holdene deler bolde udgift. 
• Husk, at sende holdkort til plc@fskbh.dk 
• Husk, at give besked i god tid, hvis I ønsker at ændre en kamp dato 
• Husk, at der kan downloades holdkort på badminton.fskbh.dk 
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Udvalget ønsker alle en god sæson. 

I serie rækken er der tildelt 2 baner 1 – 2 fra døren per holdkamp. 

I double rækken, er der tildelt 2 baner bageres i bane som altid er på 
bane 1 bagerst i den gamle Hald. 

Skulle der være interesse for holdene, om at have nogle lokalt 
virksomheds mesterskab, vil vi da gerne efterkomme dette, og det så 
måske kan være med til at udfylde de ledige dage, som PT. Står som 
tomme. 

Som I kan se, er der lagt nogle ledige baner, som I er velkommen til at 
benytte til træning. 

I må meget gerne booke nogle af disse baner, ved at melde det ind. 

Bemærk, at der kun er tale om bane 4 baner, da double rækken bruger 
den bagerste bane I hallen 

 
Der er frit spil disse dage, inden vi starter med turneringen. 
 

• Serien spiller med 4 singler samt 2 dubler (3 baner) 
 

• Double rækken spiller med 2 Mix og 1 Dame og en Herre (2 baner) 
 
 

SERIEN - FØRSTE RUNDE 
 
 

 IPL 0 - DEAS 6  05 September 
  

BIG 2 - MOE 4  12 September 
 
IPL 0 - BIG  6-0  03 Oktober  

  
MOE 1 6 - DEAS 0  10 Oktober  

  
IPL 0 - MOE 6  07 November  

  
DEAS 6 - BIG 0  14 November  



SERIEN - ANDEN RUNDE 
 

 IPL 0 - DEAS 6 21 November 
  

BIG 1 - MOE 5 28 November 
  

IPL - BIG 05 December 
  

MOE 1 - DEAS 12 December 
  

IPL - MOE 09 January 
  

DEAS - BIG 16 January 
 
 
SERIEN TREDIE RUNDE 
 

 IPL - DEAS 06 Februare 
  

BIG - MOE 13 February  
  

IPL - BIG 06 Marts 
  

MOE 1 - DEAS 13 Marts 
  

IPL - MOE 03 April 
  

DEAS - BIG 24 April 
  
 

 

 

 

 

 



Double rækken - Første runde 
IFA 1 - BK 3 05 september  

MOE 2 3 - NIRO 1 12 september 

IFA 1 - MOE 2 3 19 september   

NIRO 0   - BK 4 26 september  

IFA 1 - NIRO 3 17 oktober  

BK 3 - MOE 2 1 24 oktober 

      

Double rækken – Anden runde  

IFA 1 - BK 3 07 november  

MOE 2 3 - NIRO 1 14 november 

IFA - MOE 2 19 december 

NIRO - BK 23 januar 

IFA - NIRO 20 februar 

BK - MOE 2 27 februar  

 

Double rækken – Tredje runde  

 IFA - BK 20 marts  

 MOE 2 - NIRO 27 Marts 

 IFA - MOE 2 03 April 

 NIRO - BK 24 april 

 IFA - NIRO 01 Maj   

 BK - MOE 2 01 Maj  


