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Værløse den 2.maj 2022
Kære Motionist, veteran og pensionist

TILMELDING TIL MOTIONISTTURNERING 2022-23
NB !! Seneste dato for tilmelding  onsdag den 11 maj. 2022

Værløse Badminton  arrangerer igen i år en motionist turnering, som er åben for alle
motionister, veteraner og pensionister i klubben, samt inviterede spillere fra Jonstrup,
Måløv, Farum og Hareskov.
Vi spille udelukkende doubler, således at man ved hver spilledag får en HD/DD og en
MIX kamp. For at få antallet af tilmeldte spillere til at gå op har vi de sidste år med
stor succes også rene HD på holdene.  Gennem hele sæsonen spiller man med samme
makkere eller evt reserve for disse. Man spiller i hold med styrke fra 1-12. Det betyder
at uanset niveau kan man deltage. Det er motionist udvalget som danner  holdene og
udpeger de enkelte par. Vores mål er at vi alle lære flere forskellige spillere at kende
og at kampene bliver så jævnbyrdige som mulige - vi skal have det sjovt. Vi har aftalt
med de andre klubber at de er obs på ikke at stille for stærke hold da vi jo skal have
mest jævnbyrdige kampe.
Det er gratis at deltage for alle VB spillere.
Da der er en del logistik der skal gå op har vi allerede nu brug for at du tilmelder dig.
Motionist turneringen afvikles over 3 kamp dage i efteråret og 2-3 kampdage i
foråret. Hvert hold spiller skiftevis  kl 13-15 eller 15-17 på søndage. Vi arbejder på at
få en lørdags kampdag som så skal ende med en fælles fest. Men vi lover ikke noget
endnu- da det kræver hal tid.
Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage.
Lige så snart vi har datoerne på plads melder vi dem ud til holdene.
Vi har i år afskaffet de store Mix og Double dage da det er meget lettere at skaffe
afløsere når der sidder hold over.

Hvis du er i tvivl og ønsker mere information så ring til en fra udvalget ( Rete
29927453, Jørgen 53640447).

Mange hilsner
Rete Trap
på Motionistudvalget vegne


