
Informationer

Hjemmeside: 
www.vemmedrupbadminton.dk

E-mail: 
Info@vemmedrupbadminton.dk

Facebook:                         
Vemmedrup badminton

Formand:                                    
Henrik Møller 28 86 77 06

Næstformand/Sekretær:             
Sille Søderblom 53 50 42 52

Kasser:                                       
Morten Pedersen 22 45 35 54

Hjemmeside/
Bestyrelsesmedlem: Flemming 
Johansen 40 14 38 37

Vemmedrup Badminton er en 
idrætsforening, hvor vi ogsa6  
sætter det sociale samvær højt. 
Er du ny i omra6det og gerne vil 
spille badminton og samtidig 
lære andre i byen at kende er 
det en oplagt mulighed at 
begynde pa6  et af vores hold. 
Kontakt enten bestyrelsen eller 
holdlederen.

http://www.vemmedrupbadminton.dk/


Ungdom

Tirsdag 16.30 – 17.30

Nybegynder hold (7-10-a6 rige) lærer at 
holde pa6  en ketcher, serve, spille over 
net og have det sjovt

Kontakt: Sille Søderblom 53 50 42 52

Torsdag 16.00 – 17.15

U9 og U11 Piger og drenge. Et hold 
hvor der er masser af sjov og lærerig 
badminton med kampe og nye tekniker.

Kontakt:  Trine Andersen 22 55 12 28

Torsdag 17.15 – 18.30

U13 og U15 Piger og Drenge. Dette hold
er for de øvede spillere hvor der bliver 
ga6 et helt i dybden med teknik og 
benarbejde.

Kontakt:  Trine Andersen 22 55 12 28

Motionister

Mandag 19.15 – 20.15 ( Få pladser )

Holdet er for let øvede spillere som kan 
holde en duel i gang og have nogle fede 
kampe. 

Kontakt:  Sille Søderblom 53 50 42 52 

Onsdag 20.00 – 21.00 ( Få pladser )

Begynder hold for voksne i alderen 25-
45 a6 r. Der bliver spillet kampe og grinet. 
Samtidig med der er en træner som 
hjælper og guider spillet.

Kontakt:  Sille Søderblom 53 50 42 52

Torsdag 19.30 – 20.30 

Holdet for de meget øvede spillere som 
kan spille pa6  et højt plan og højt tempo. 
Holdet spiller i 4+2 hold turneringen.

Kontakt:  Karina Grebak 31 36 66 12

Ledige baner

Har du lyst til at spille single eller 
double med dine venner, familie, nabo 
eller en tredje part, sa6  er der mulighed 
for at leje en bane pa6  a6 rlig basis. 

Ledige baner:

Mandag: 20.15 – 21.15 

Tirsdag:  19.00 - 20.00 og 20.00 - 21.00

Torsdag: 18.30 - 19.30 og 19.30 - 20.30

Kontakt vedrørende ledige baner: 
Morten Pedersen 22 45 35 54
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