
Camp 2020 
U15 og U17/19 

Slangerup Badminton 

 
Som ungdomsspiller i Slangerup Badminton, U15 og U17/19-spiller, inviteres 

du til en weekend med masser af badminton. 
Der vil denne weekend lægges vægt på teknisk-, fysisk-, motorisk- og 

kamptræning med udgangspunkt i den enkeltes niveau. 
 

Så har du lyst til at bruge en weekend med badminton og kammeraterne fra 
hallen, så sæt kryds i kalenderen  

FREDAG den 28. februar kl. 19.00 til SØNDAG den 1. marts kl. 15.00 
 

Som deltager forventes det, at du har lyst til at arbejde målrettet og seriøst i 
campens træningspas samt være med til at hygge og være social udenfor de 
tilrettelagte træningspas. 

 
På campen får du:   2 x morgenmad (lørdag og søndag) 
   2 x frokost  (lørdag og søndag) 
   1 x aftensmad (lørdag) 
   frugt (løbende under campen) 
   saft (til måltiderne) 
   1 x spillertrøje 
   træning af 2 uddannede trænere  
 
Campen afvikles i Skibby Hallen og indeholder 2 overnatninger, hvorfor vi har 
brug for et par forældre der vil overnatte med os (behøver ikke at være der 
hele dagen, men blot om natten mellem fredag og lørdag og mellem lørdag 
og søndag) 
Ligeledes har vi brug for lidt hjælpende hænder omkring måltiderne til 
servering/klargøring af mad (dette bestilles ude fra) 
Vi håber, at der er nogle forældre der har tid og lyst til at hjælpe med 
ovenstående. 
 
Prisen pr. deltager er 500,-  
Der er plads til 24 deltagere, så det er først til mølleprincippet. 
Tilmelding foregår på hjemmesiden under event ”Slangerup Camp” 
 

Grundet bestilling af trøje, er sidste frist for tilmelding den 9/2-2020. 
 

Med sportslig hilsen 
på vegne af ungdomsudvalget 

Caroline og Emil 



 

Vejledning til bestilling af trøje: 
 

 
Se nedenstående billeder og mål din spillertrøje som vist på billederne,  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Find størrelsen i et af nedenstående skemaer – OBS der er forskel på dame- og 
herrestørrelse, så husk at vælge den rigtige ☺ 

 

 
 

 


