
                                                   
 

15. august 2020 

 
  

Nu starter badmintonsæsonen snart så derfor lidt informationer her.  

 

Sæsonen starter  

Lørdag den 5. september 2020 

 

Der er endnu ikke åbnet op for at søge haltimer på Peder Lykkeskolen. Vi håber naturligvis, at det snart bliver muligt, 

men indtil videre må vi fortsat træne i Katrinedalshallen i timerne fra kl. 1100 til 1400 om lørdagen.  

Vi vil igen i år afvikle vore hjemmekampe om lørdagene. Det vil sige, at når der er hjemmekampe, er der normal træ-

ningstid fra kl. 1100 til 1200 for alle og således, at dem der ikke spiller holdkamp kan træne videre, hvor der er ledige 

baner.  

Der er kommet lidt mere lempelige regler for brug af Katrinedalshallen under coronaepidemien. Vi har modtaget føl-

gende retningslinjer fra kommunen:   

 ”Omklædnings- og badefaciliteter kan benyttes, hvis holdet/foreningen sørger for aftørring af kon-

taktflader efter sig. 

 Der vil være personbegrænsning på omklædnings- og badefaciliteter. 

 Da omklædningssituationen er den, som giver de største problemer, opfordrer vi til, at man klæder 

om hjemmefra. 

 Det er tilladt at opholde sig i foyerområder, men vi opfordrer generelt til at opholde sig mindst muligt 

på anlæggene. 

Der er endnu ikke sat sprit og wipes op i alle omklædningsrum. Det vil der komme i løbet af de næste uger. 

Vi opfordrer jer til fortsat at bruge omklædningsrummene med omtanke og følge de gældende sundheds-

mæssige retningslinjer. 

  

Rigtig god fornøjelse og brug venligst faciliteterne med omhu samt god weekend og turneringsstart for de 

foreninger, der starter nu.” 
 

På grund af coronaepidemien har vi ikke afholdt generalforsamling for 2020 endnu. Når vi starter sæsonen må vi se 

på, om det er muligt at bruge loungen til afholdelse af generalforsamlingen. Hvis ikke må vi lave en digital general-

forsamling. 

Vi har derfor ikke haft mulighed for at få fastsat kontingentet for denne sæson. Bestyrelsen foreslår derfor, at vi bibe-

holder samme kontingent som i 2019 dog således, at hvis generalforsamlingen beslutter noget andet, vil allerede ind-

betalt kontingent blive justeret. Kontingentet er derfor 

 

750 kr. for seniorer, 

200 kr. for ungdom (under 18) 

50 kr. for passive medlemmer  

 

og skal betales inden 1. september. På netbank angives regnnr. 1551 kontonr: 1 73 83 99, men husk at opgive navn.  

 

Vi er i gang med at oprette et nyt forenings bankkontonr. Indtil det er på plads, skal man anvende ovenstående nr. 

 

Gæstebetaling 

Gæstebetalingen er stadig kr. 30,00 pr. gang som betales til Kim ... INDEN man starter. 

 

 



                                                   
 
 

Københavns Kommunes har udskiftet deres bookingsystem til en foreningsportal. For tiden er adgangssystemet under 

afprøvning, så der kan komme tilretninger. Men som systemet er tænkt, skal der udpeges en holdleder, der får tilsendt 

en kode hver uge, som giver adgang til hallen et kvarter før klubben har haltimer. Når denne kode er indtastet, kan 

medlemmerne komme ind i hallen ved at taste en kode. For IPLs vedkommende er det det sekscifrede tal 526627.  

 

Aflysninger 

Hallen er lukket på følgende dage:  

Juleferie:   Lørdag den 26. december 2020 og lørdag den 2. januar 2021  

Påskeferie:   Lørdag den 3. april 2021  

Endvidere  Lørdag den 1. maj 2021  

Får vi andre aflysninger vil dette blive meddelt på e-mail, lige så snart vi får det at vide. 

 

Klubmesterskab 

Desværre blev der ikke afholdt klubmesterkaber i år    

 

Holdturnering 

Kampprogrammet er følgende: 

 

Hold 50+ serie 6. Holdleder Lis Jensen 
   Kampnr Hjemmehold Udehold Spillested Dato Tid 

387945 Lyngby 5 Peder Lykke Kbh. 1 Engelsborg Hallen 26-09-2020 13:15 

387948 Peder Lykke Kbh. 1 NBK Amager 1 Katrinedalshallen 31-10-2020 12:00 

387955 Vanløse 2 Peder Lykke Kbh. 1 Vanløse Hallerne, hal 2 21-11-2020 14:00 

387958 Peder Lykke Kbh. 1 FKIF Frederiksberg 4 Katrinedalshallen 05-12-2020 12:00 

387963 Peder Lykke Kbh. 1 Drive Kbh. 4 Katrinedalshallen 09-01-2021 12:00 

387965 Ryparken 1 Peder Lykke Kbh. 1 Ryparkens Badmintonhal 30-01-2021 15:00 

387971 Posten Kbh. 2 Peder Lykke Kbh. 1 KFIU Hallen 21-03-2021 12:00 

 

Veteranholdet består af 2 damer og 6 herrer og er for spillere, der er fyldt 50 år inden den 1. maj 2021 

 

Hold 60+ serie 3 Holdleder: Leif Nielsen 
   Kampnr Hjemmehold Udehold Spillested Dato Tid 

388066 NBK Amager 1 Peder Lykke Kbh. 1 Vestamagerhallen 11-10-2020 14:00 

388071 Peder Lykke Kbh. 1 Frederiksberg 2 Katrinedalshallen 07-11-2020 12:00 

388072 FKIF Frederiksberg 2 Peder Lykke Kbh. 1 Frederiksberghal 3 22-11-2020 15:30 

388077 Peder Lykke Kbh. 1 Vanløse 2 Katrinedalshallen 12-12-2020 12:00 

388083 Point Kbh. 1 Peder Lykke Kbh. 1 Grøndal Centret Hal J 17-01-2021 14:00 

388084 Peder Lykke Kbh. 1 Posten Kbh. 2 Katrinedalshallen 30-01-2021 12:00 

388090 Peder Lykke Kbh. 1 Gentofte 1 Katrinedalshallen 20-03-2021 12:00 

 

60+ holdet består af 2 damer og 6 herrer og er for spillere, der er fyldt 60 år inden den 1. maj 2021. 

 

Alle kan følge med i resultaterne og stillingerne fra turneringen ved at gå ind på badmintonplayer.dk. Vælg: Holdtur-

nering. Vælg under klub: Peder Lykke Kbh. 

Bestyrelsen 


