
                                                   
 

23. august 2021 

  

Nu starter badmintonsæsonen snart så derfor lidt informationer her.  

 

Sæsonen starter på Peder Lykke skolen  

Lørdag den 4. september 2021 kl. 1100 

Som tidligere meddelt, har vi fået vore gamle tider tilbage på Peder Lykke skolen, hvor vi har timerne lørdage fra 

kl. 1100 til 1400.   

Kim har fået 4 adgangskort til Peder Lykke skolen, når vi ved, hvordan systemet virker, vil I få nærmere besked 

På grund af coronaepidemien har vi ikke afholdt generalforsamling for 2021 endnu. Når vi igen kan komme ind på 

skolen, vil vi finde ud af, hvordan vi kan afholde generalforsamling, men bestyrelsen forventer, at den kan afholdes 

i slutningen af september - begyndelse af oktober på skolen. 

 

Da vi ikke har kunnet afholde generalforsamling endnu, har vi heller ikke kunnet fastsætte kontingentet. Bestyrel-

sen forventer, at vi kan sætte kontingentet lidt ned, da vi ikke forventer større udgifter i år. I skal derfor ikke betale 

kontingent, før vi har besluttet beløbet på generalforsamlingen.  

 

Gæstebetaling 

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

 

Aflysninger 

Hallen er lukket på følgende dage:  

Efterårsferie:  Lørdag den 23. oktober 2021 

Juleferie:   Lørdag den 25. december 2021 og lørdag den 1. januar 2022  

Vinterferie:  Lørdag den 19. februar 2022 

Påskeferie:   Lørdag den 16. april 2022  

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 

Ved en mailkorrespondance blev det besluttet, at vi i denne sæson kun skal stille med et 50+ hold. 

Kampprogrammet er følgende: 

 

Hold 50+ serie 6. Holdleder Leif Nielsen 
   Kampnr Hjemmehold Udehold Spillested Dato Tid 

407828 NBK Amager 1 IPL Vestamagerhallen 03-10-2021 12:00 

407829 IPL Lyngby 5 Peder Lykke Skolen 06-11-2021 12:00 

407837 IPL Ryparken 1 Peder Lykke Skolen 11-12-2021 12:00 

407838 IPL Drive Kbh. 4 Peder Lykke Skolen 08-01-2022 12:00 

407843 FKIF Frederiksberg 4 IPL Frederiksberghal 3 30-01-2022 12:00 

407846 Vanløse 2 IPL Vanløse Hallerne, hal 2 02-04-2022 14:30 
Veteranholdet består af 2 damer og 6 herrer og er for spillere, der er fyldt 50 år inden den 1. maj 2022 

 

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

turnering. Vælg under klub: Peder Lykke Kb  

Bestyrelsen 


