Fredericia Badminton Clubs 75års Jubilæum 1/12 2018
Fredericia Badminton Club holder særlig 75 års jubilæumsdag lørdag. d. 1/12 i Fredericia Idrætscenter hal 4
og 2.
Med besøg af flere landsholdsspillere, oppustelig badminton og en masse badmintonrelaterede
konkurrencer!

Det officielle jubilæum fejres i klublokalet fra 11.00-13.00.
Mens hallerne hele dagen vil summe af lyden af fjerbolde og badminton-liv!
Tidsrummet 12.00-13.00 vil i hallerne desuden stå i konkurrencens tegn, her har klubbens trænere og
ungdomsspillere arrangeret forskellige konkurrencer med præmier til de bedste.
Præmierne overrækkes ved fælles spisning om aftenen.
Nærmere information om de forskellige aktiviteter på dagen ses i skemaet herunder.

Dagen 1/12:
10 – 11

Hal 4
Alle er velkommen
Oppustelig
badminton
bane

11 – 12

Reception

12 – 13

Reception

13 – 14

Frit spil
for alle

14 – 15

Frit spil
for alle
Frit spil
for alle
Frit spil
for alle
Frit spil
for alle

15 – 16
16 – 17
17 – 18
18 +

Oppustelig
badminton
bane
Oppustelig
badminton
bane

Hal 2
Forbeholdt klubbens medlemmer
Træningssession med Sara Thygesen
For klubbens turneringsspillere (dvs.
øvede ungdom + senior)
fra 10.30-12.00

Pause

Klublokale
Alle er velkommen
Oplæg v. Sara om hendes
karriere og livet som
badmintonspiller
Reception
(evt. drikke og små
sandwiches?)
Reception
(evt. drikke og små
sandwiches?)

Opvisningskamp
Kamp mellem Kolding/Thygesen
mod Søgaard/Daugaard
Doublekamp for alle medlemmer
Med Kolding, Frederik og Daugaard
Med mulighed for autografer og
billeder

CAFE FIC:
Fælles spisning og
afslutning med
præmieoverrækkelse for
de forskellige konkurrencer
Tilmelding nødvendigt

Dagen afsluttes med fælles spisning for alle medlemmer og deres familier i Cafe FIC. Her tilbydes en klassisk burger
med Pommes Frittes samt en sodavand/øl for 50 kr. Tilmelding til spisningen foretages via klubbens hjemmeside
hvor der øverst til højre vil være link til webshoppen.
Vi håber at så mange som muligt vil afslutte dagen med klubben i Cafe FIC.

