Gjesing Badminton Club
Så er det ved at være tid for tilmelding til en ny sæson 2018/2019

Esbjerg kommune har i år givet os mulighed for at spille på Blåbjerggårdskolen om torsdagen
fra 20-22. Der bliver desværre ingen badminton i EGF-Hallen, hvilket vi beklager meget, men
hallen er simpelthen for dyr for klubben at leje.
Men vi har i stedet været så heldige at få Kvaglundhallen, mandag 17.30-19.30, som vi håber
på kan være en erstatning for EGF-hallen.
De, der ønsker den samme tid, som sidste år, vil selvfølgelig have fortrinsret til denne tid.
For hvert hold bedes I sende en mail til Tina Iversen thomasogtina@stofanet.dk, snarest
muligt og SENEST DEN 5. AUGUST 2018 med anførsel af navn på hver spiller, hvor I ønsker
at spille og på hvilket tidspunkt I ønsker at spille.
Det vil være en stor hjælp for os, hvis I vil anføre et evt. alternativt spilletidspunkt og - sted,
hvis I ikke kan få det første ønske opfyldt.
Alle vil inden sæsonstart, dvs. i slutningen af august måned, få besked om hvilke tider I er
tildelt.
I skal således ikke indbetale kontingent, før I har fået oplysning om spilletidspunktet.
Spilletiderne for den nye sæson, som starter 1. september 2018, er følgende:
Gjesing Drengesal

Pigesal

Blåbjerggårdskolen

Tirsdag

20.00-21.00

Tirsdag 20.00-22.00

Fredag

15.00-20.00

15.00-19.00

Onsdag 20.00-22.00

Lørdag

09.00-10.00

09.00-10.00

Torsdag 20.00-22.00

Fourfeldtskolen

Kvaglundhallen

Mandag 16.00-17.00

Mandag 17.30–19.30

Mandag 20.00–22.00

Børnetræning
Foregår om mandagen på Fourfeldtskolen mandag fra kl. 16-17. Tilmelding til træner Allan
Martinsen, amartinsen4@gmail.com.
Kontingentet for i år vil være følgende:
•

Børnetræning 300,00 kr.

•

Blåbjerggårdskolen, Fourfeldtskolen og Kvaglundhallen pr. bane kr. 1400,00 kr.

•

Gjesing fritidscenter 1000,00 kr.

•

Passivt medlemskab 350,00 kr.

Kender du nogle, der gerne vil spille, kan du maile til Tina Iversen thomasogtina@stofanet.dk
eller Allan Martinsen amartinsen4@gmail.com.
Klubben sælger bolde (nylon 70,-) Kontakt Petter Jull. (pju@bws.dk / 29489904 / Niels
Lønnes Vej 30)
Husk at tjekke GBC hjemmeside www.gjesingbc.dk, hvor du vil kunne finde lidt om klubben,
bestyrelsen, lukkedagene på skolerne samt klubbens arrangementer mv.
På følgende datoer er skolerne lukket:
Gjesing Fritidscenter

Blåbjerggårdskolen og Fourfeldtskolen

Er kun lukket i juleferien

15.10.18 – 21.10.18 (efterårsferie)

Sidste spilledag er 30.4.19

24.12.18 – 1.1.19 (juleferie)
18.02.19 – 24.02.19 (vinterferie)
Sidste spilledag er 28.3.19
Nævnte datoer inkl.

Til medlemmer der spiller på Gjesing fritidscenter
Nettene bedes lægges i en kasse, som står i rummet. Det vil sige, at nettet skal tages ned,
når man er færdig med at spille.
Hvis der er medlemmer, som har en nøgle til Gjesing Fritidscenter, som af en eller grund
ønsker at stoppe, bedes nøglen afleveres til Tommy Skov, Dortheasvej 1, 6700 Esbjerg.
HUSK AT SLUKKE LYSET OG LÅSE DØREN EFTER JER.
Til medlemmer der spiller på Blåbjerggårdskolen:
Vi gør igen opmærksom på, at hallen skal være forladt kl. 22.00 præcis. Ved overskridelse af
tiden, vil klubben blive opkrævet et beløb for pedellens overarbejde. Regningen vil blive sendt
videre til de medlemmer det drejer sig om.
HUSK at tage badmintonnettet ned efter brug. Specielt dem som spiller sidst, men også hvis
det efterfølgende hold ikke dukker op.
Mvh Bestyrelsen

