
  Stubbekøbing  

  august 2017 

    

 

 

Kære Motionistmedlem  
 

 
Tiden nærmer sig nu for genbookning af din bane i Stubbekøbing Badmintonklub. Dette foregår i 

Stubbekøbing Hallens Cafeteria  

mandag den 28. august kl. 19.00. 
 

Vi er nu klar til sæsonen 2017/2018 i Stubbekøbing Badmintonklub. Vi har de samme timer til rådighed i den 

kommende sæson, derfor er det muligt at genbooke sin gamle tid eller booke nye. 

 

 

NYT NYT: I tråd med konceptet BEVÆG DIG FOR LIVET, tilbyder vi en ny mulighed for at komme 

og træne en ekstra gang om ugen, enten for at prøve det, eller for at komme bedre i form til sæsonen, 

Det foregår efter princippet Pay 'n play. Det er torsdag kl. 17.00-19.00 i ugerne 36-42, og man betaler 

25 kr. for at benytte èn bane i èn time - ingen tilmelding, ingen binding, medlemsskab af STBK ikke 

nødvendigt. 

 

For gamle medlemmer, der ønsker samme tid som sidste sæson og har fortrinsret til denne, skal mindst én 

møde i hallen kl. 19.00 med navn og adresse (hvis denne er ændret) på deres makker/makkere og VIGTIGT!  

RIGTIGE E-MAIL-adresser (al information foregår via mail). 

For alle gælder det at man vælger en baneformand, som bliver den der har ansvaret for at få betalt for banen. 

 

TIDER : 

 

Vi har fået tildelt flg. tider til den kommende sæson: 

 

Mandag Onsdag Torsdag Fredag  

15.15-16.15 

Banemotionister 

(gul pris)  

19.00-20.00 
Banemotionister 

17.00-18.00 

Pay ’n play 

(uge 36-42) 

 

18.15-19.15 

Banemotionister 
20.00-21.00 

Banemotionister 
18.00-19.00 

Pay ’n play 

 (uge 36-42) 

 

19.15-20.15 

Banemotionister 
21.00-22.00 

Banemotionister 

(gul pris) 

 20.00-21.00 

Banemotionister 

(gul pris) 

 

 
KONTINGENT: 

 

Motionistbane: 2200 kr. pr./bane 

GUL PRIS: 1300 kr. pr./bane 

Pay ’n play: 25 kr. pr./bane/time 

 

Kontingentopkrævning: 

På dagen er der mulighed for at betale via mobilepay. 

Betaler man senere, bliver det via bankoverførsel 

 (se særskilt seddel) 

 

Med sportslig hilsen  

Stubbekøbing Badmintonklub 

VIGTIGT VED TILDELING AF BANER 

Tildeling af bane sker for gamle medlemmer, der 

ønsker samme tid som sidste sæson, kl. 19.00. 

”Gamle” medlemmer har fortrinsret til deres tid fra 

2016/2017, man skal være mindst 2 ”gamle” 

spillere for at fastholde retten til samme bane. 

 

Tildeling af bane for nye medlemmer sker efter 

”først til mølle princippet” kl. 19.30.  

 

Singlespillere tildeles bane nr. 1 og 6 


