Tilsluttet Norges Badminton Forbund og Hordaland Idrettskrets
KRETSTRENING FOR U11 – U15 FOR SESONGEN 2017/2018
Badmintonkretsen Vest arrangerer kretstrening for U11 til U15 sesongen 2017/2018. De som
tas opp på kretstreningen for U15 – U19 kan ikke delta.
Kretstreningene er ment for de mest motiverte spillerne som har fulgt klubbtreningene
jevnlig og minst ett år. Det kan bli aktuelt med et supplerende opptak før samlingene som
kommer vår 2018.
Banekapasiteten i Buehallen på Tertnes er begrenset (4 baner), og av hensyn til
gjennomføringen kommer vi til å sette et tak på antall spillere utfra alder/nivå på de
påmeldte. Trener vil i samarbeid med kretsen dele spillerne inn i flere grupper, sannsynligvis
to. Ved stor påmelding, prioriterer vi de eldste/mest erfarne spillerne.
Vi har dessverre ikke mulighet til å besvare spørsmål om inndeling i grupper mv. før etter vi
har sett hvor mange og hvem som melder seg på. Inndelingen/opplegget blir kommunisert ut
til klubbene innen en uke etter at påmeldingsfristen har gått ut.
Trener er Dusan Nikolic:
Hei! Jeg heter Dusan Nikolic, er 18 år, har spilt badminton
siden jeg var 10, vært på juniorlandslaget og er tidligere
junior Norgesmester. Jeg gleder meg til å trene topp
motiverte badmintonbarn fra Hordaland. Du må regne med
en hard fysisk økt, og være klar for å terpe fotarbeid og
slagteknikk. Jeg lover fullt fokus og mye moro

Oppsummering:
Dato høst 2017:
Tid:
Sted:
Trener:
Målgruppe:
Pris:
Påmelding:
Påmeldingsfrist:

Lørdagene 9. september, 25. november og 9. desember
Kl. 10-18, sannsynligvis delt i to grupper (kl. 10-14 og kl. 14-18)
Buehallen på Tertnes (4 baner)
Dusan Nikolic
U11 – U15
Kr. 100 pr. halvår pr. barn. Klubbene faktureres samlet.
Klubbvis påmelding til paamelding@bkvest.no med navn på barn,
klubb og fødselsår.
Senest søndag 20. august.

Mvh
Styret / Badmintonkretsen Vest
Utviklingskomiteen
Det kan bli tatt gruppebilder under samlingen til BKVest Facebook og nettside. Om noen barn ikke
ønsker slik publisering, må dette opplyses om i påmeldingen fra klubben.
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