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Velkommen til sæsonen 2018/2019 i Bislev-Nibe Badmintonklub 

 

Vi er så småt ved at være klar til sæsonen 2018/2019, og vi glæder os rigtig meget til at byde 
velkommen til nuværende og nye medlemmer. 
 

 Start Slut 
Motionister Mandag d. 6. august Onsdag d. 24. april 
Ungdom Mandag d. 20. august Onsdag d. 24. april 
Miniton  Fredag d. 7. sepbember Fredag d. 12. april 

 
 

Spilletider 

Træningstiderne i hallerne (se spilleoversigt på side 2) er ikke ændret til kommende sæson.  
Dog har vi fået mulighed for, at tilbyde miniton for de yngste spillere (ca. 4-6 år) om fredagen fra 
kl. 16.15-17.00.  
Der er fortsat mulighed for at alle ungdomspillere kan træne 2 gange ugentligt, og derudover har vi 
valgt at tilbyde ”fri træning” gratis om fredagen for klubbens ungdomsspillere, hvor der vil være 
opsyn af én voksen. 
Kontakt Sandie Busk Thomsen – sandiebusk@privat.dk eller Lisa Hansen – lisanibe@hotmail.com 
fra ungdomsudvalget, hvis du har spørgsmål vedr. ungdomstræningen. 
Vi tilbyder til denne sæson igen motionisttider både mandag og onsdag i Nibe samt tirsdag og 
onsdag i Bislev.  
Kontakt Morten Ry – ry@webspeed.dk, hvis du har spørsmål vedr. motionistbadminton. 
 
Conventus – Medlemssystem  
Vores medlemssystem hedder Conventus, som man skal oprettes i, når man skal være medlem af 
klubben og for at det er muligt at betale for træningerne. 
Conventus administreres af Lisa Frandsen. Lisa kan kontaktes på: lisa@bechfrandsen.dk 
Som sidste år vil alle, der spillede motionist, komme på en ”venteliste” frem til 15/8. Denne 
venteliste har til formål, at låse tider/baner, så man kan booke den samme bane, som man havde i 
foregående sæson. Det betyder altså, at man frem til og med 15/8 har forkøbsret… Efter 15/8 er 
det først til mølle! Gælder kun motionister!  
Du modtager en mail ang. betaling for den nye sæson. 
 
Tilmelding til stævner og sociale arrangementer 
Der tilmeldes til sociale arrangementer via hjemmesiden og tilmelding til stævner foregår via 
badmintonpeople.dk. Kontakt Casper Munk vedr. evt. spørgsmål hertil - caspermunk@mail123.dk  
 
Facebook og hjemmeside 
Find information om BNB på Facebook eller www.bnbnibe.dk. 
Der kommer flest nyheder og billeder på Facebook, så smut ind og gi' siden et like, så kommer du 
med i strømmen... 
Er der info, du savner, så giv besked til Lisa Hansen lisanibe@hotmail.com  
Har du nyheder, resultater, billeder eller lignende, så hører vi meget gerne herom ☺ 
 
 

Bestyrelsen:  
Formand:  Casper Munk 
Næstformand:  Morten Ry 
Medlemsregistering: Lisa Frandsen 

Bestyrelsesmedlem: Steffen Elvej Madsen 
Bestyrelsesmedlem:  Jeanette Krog 
Kasserer:  Casper Munk

 



   

 

Vel mødt til en ny og spændende sæson i Bislev-Nibe Badmintonklub 
 

Aktivitetskalender 2018 / 2019 
Kategori Dato Info 

Sæsonstart 
Senior og Motionister 6. august 2018 

Sidste træning d. 24. april 
2019 

Sæsonstart 
Ungdom 

20. august 2018 Sidste træning d. 24. april 
2019 

Sæsonstart 
Miniton (ca. 4-6 år)  7. september 2018 Sidste træning d. 12. april 2019 

Badmintonskole i sommerferien 13-14. august 2018 For ungdomsspillere 

Klubtur med overnatning 22-23. september 2018 For U11, U13, U15 og U17 

Fællesspisning 3. oktober 2018 For ungdomsspillere  

Badmintonskole i efterårsferien 15-16. oktober 2018 For ungdomsspillere 

Begynderstævne 4. eller 18. november 2018 For ungdomsspillere uden 
stævneerfaring 

Juleafslutning 19. december 2018 For ungdomsspillere 

Fællesspisning 6. februar 2019 For ungdomsspillere 

Badmintonskole i vinterferien 18-19. februar 2019 For ungdomsspillere 

Klubmesterskab  6. april 2019 Årets højdepunkt 

Kalenderen opdateres løbende - nyeste version: http://www.bnbnibe.dk/info-om-bnb/kalender/ 
 

Træningstider og priser 2018 / 2019 
Ungdom 

 Mandag  
Nibe – Hal A 

Onsdag  
Nibe Hal A & B 

Fredag  
Nibe Hal A 

Miniton ca. 4-6 år   16.15-17-00 
Begynder 16.00-17.00 16.00-17.00  
Fælles 1 17.00-18.30 17.00-18.30  
Fælles 2 18.30-20.00 18.30-20.00 (Hal A)  
Fri træning*   15.15-16.15 

 

Senior og Motionister 
 Mandag  

Nibe - Hal A 
Onsdag  

Nibe - Hal A & B 
Tirsdag og Onsdag 

Bislev 
Senior 21.00-23.00   
Motionister baneleje 20.00-21.00 18.30-22.30 (Hal B) 18.00-19.00 

  20.00-23.00 (Hal A)  
 

Kontingent 2018/2019 
Nibe Hallerne 2 rater af Bislev Skole  2 rater af  
Miniton Kr. 150,-   
Begynder - Mandag Kr. 200,- Motionister pr. bane Kr. 1.000,- 
Begynder - Onsdag Kr. 200,-   
Fælles 1 eller 2 – Mandag Kr. 275,-   
Fælles 1 eller 2 – Onsdag Kr. 275,-   
Fri træning* Gratis   
Seniortræning Kr. 750,-   
Motionister** Kr. 475,-   

*  Fri træning fredag kræver, at man også er tilmeldt ungdomstræning enten mandag og/eller onsdag.  

**Hvis du som motionist i Nibe tilmelder dig to tider/baner, så får du 50% rabat på bane 2. Send en mail til Casper Munk (caspermunk@mail123.dk) 
med oplysning om reg.- og kontonummer.  

 


