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Gadstrup Snoldelev Badminton 

Sammenslutning 

Badmintonsæsonen starter  

mandag den 15. august 2022 

 Ramsøhallen (stor hal – 5 baner) 

Mandage  kl. 17.00 – 23.00 (NB! Fra 22-23 er prisen 700 pr. bane) 

Tirsdage  kl. 20.00 – 22.00 

Onsdage  kl. 21.00 – 23.00 (20.30-23.00 i perioden 15.8 til 19.10-22) 

 

HUSK! Vi har fællestræning på følgende fredage i 2022: 7/10+4/11+2/12. 

Her møder man bare op, og spiller med og mod de øvrige medlemmer. Det er 

ganske gratis og foregår mellem kl. 18 og 20. Fællestræningsdage i 2023 er endnu 

ikke fastlagt. 

 Vi  spiller også i skolernes ferieperioder.  

 Det betyder, at vi også kan spille på følgende dage: Hele uge 42/2022, mandag den 19/12, 

tirsdag den 20/12 og onsdag den 21/12. og hele uge 8/2023, samt mandag, tirsdag og onsdag i 

Påskeugen 2023. 

 

Det er aftalt, at såfremt en bane ikke er taget i brug senest 10 minutter efter træningstimens 

begyndelse, så er banen til fri disposition for andre medlemmer, der ønsker at spille. 

Kontingent:  

15.august 2022 til 26. april 2023 

Kr. 350 pr. ¼-bane 

Betaling skal ske ved indbetaling på klubbens konto i Danske Bank: 
Reg.nr. 1551 Kontonummer: 9283412  

http://www.gsbs.dk/
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Husk at skrive dit medlemsnummer! Hvis du indbetaler for flere og der ikke er plads 

nok i ”meddelelsesfeltet i din Netbank, så send en mail til kassereren 

 

 

 

NB! Hvis du ikke ønsker at spille i denne sæson, så send os venligst en mail –  så kan vi hurtigt 

sælge banen til en anden.  
 

Sidste rettidig indbetaling er den 8. august 2022  hvis du vil sikre dig 

samme bane som sidste sæson. Banen betragtes ikke som reserveret før hele 

banens betaling er modtaget – altså kr. 1.400,00. 

Tilmelding af nye medlemmer, ændring af nuværende reserverede baner 

og salg af ikke solgte baner, sker ved at sende kassereren, Bjarne Jensen, en mail. 

Læs mere om hvilke oplysninger vi skal have på www.gsbs.dk 

Det er ikke tilladt at spille på en bane uden gyldigt medlemskab af GSBS. Det er dog muligt at afløse på 

en bane der er betalt, og afløsningen skyldes - i en kort periode -  sygdom eller andet fravær af en af 

spillerne på den betalte bane. 

 

Turnering 2022/2023. Spørgsmål stiles til Peer Hvid Knudsen. Som 

udgangspunkt er samme hold som spillede seneste sæson, tilmeldt den nye 

turnering. 

Klubmesterskab 
Afholdes søndag den 19. marts 2023 kl. 10.00 - 18.00. 

Salg af bolde 

I 2022/2023 tilbyder vi igen, at man kan købe bolde ved henvendelse til en af os i 

bestyrelsen når vi er i hallen. Betaling kan kun ske via MobilePay.  

Et rør koster 200 kr. 
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