
  
Tilsluttet Norges Badminton Forbund og Hordaland Idrettskrets 

 

 

Hjemmeside: Postadresse:                                    Kontonummer: 

bkvest.no C/O Ivan Christensen                     3628.52.03893 

E-post: Osvegen 34 D                                   Facebook: 

post@bkvest.no 5228 Nesttun                                   fb.com/bkvest 

VELKOMMEN TIL NY SESONG, 2016/2017    
 
Da er badminton sesongen 2016/2017 endelig i gang. Mange av kretsens spillere trener godt på 
forskjellige badmintonleirer og samlinger i sommer. Snart er både lokale og nasjonale turneringer i 
gang. 
 
Sesongstart Badmintonkretsen Vest 
Badmintonkretsen Vest har gleden av å invitere til badmintonsamling lørdag 20 august og søndag 21 
august fra ca. klokken 0900 til 1800. Samlingen er for kretsens spillere som har planer om å delta på 
de to første ranking-turneringer på Haugerud og Kristiansand i september. I tillegg vil vi invitere andre 
spillere i kretsen som har nivå til å spille ranking turneringer. Vi vil spesielt oppfordre klubber utenfor 
Bergensområdet som Førde, Rubbestadneset, Fitjar, Stord, Austevoll, Kvinnherad og Stanghelle til å 
se om de har aktuelle spillere som vurderer å forsøke seg på ranking turneringer denne sesongen. 
 
Trenere på samlingen blir Javier Bish samt en spansk trener kollega, Adrián Corrales. Javier kjenner 
dere nå godt.  Adrián jobber som U15 trener hos forbundet I Madrid og som trener hos 1 divisjonslaget 
Caser Clear Madrid Badminton Klubb. Han har også tidligere vært U17 trener hos forbundet i Madrid. 
Han er utdannet som trener 2 ved Spanish National Federation og BWF. Han er akkurat nå ranket 
som nummer 5 I Spania og spiller Spansk eliteserie. Spennende besøk ☺   
 
Vi vil dele spillerne inn i grupper etter alder og nivå når vi ser påmeldingene. Treningstidspunkt for de 
forskjellige gruppene vil derfor bli informert etter påmeldingsfristen. 
 
 
Oppsummering: 
 
Dato:    20+21 August 2016 
 
Tid:  0900-1800. Tidspunkt for de forskjellige gruppene kommuniseres etter 

påmeldingen. 
 
Sted:    Bildøyhallen. 8 baner. 
 
Målgruppe:  U11-Senior med nivå som tilsier de kan delta på ranking turneringer denne 

sesongen. 
 
Trenere:   Javier Bish og Adrián Corrales 
 
Egenandel:    NOK 200 for klubber med kort reisevei (Askøy, Bergen, Djerv, Sotra, BSI & 
   Sædalen) 
   NOK 100 for klubber med lang reisevei (resten) 
 
Påmeldingsfrist:  Så snart som mulig og innen 12/8/2016 
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