
Odense 
Badminton 
Klub 
inviterer til 
klubdag 
lørdag den 
27. april kl. 
12.00-01.00
 

12.00-15.00: Generationsbadminton 
12.00-15.30: Klubmesterskaber for ungdom
13.00-15.30: Klubmesterskaber for senior
16.00-17.00: Spinning for Winning 
18.00-01.00: Klubfest med spisning
19.30-20.30: Børnedisco 

Program for dagen

 

Pris voksne: kun 135 kr.  
Pris børn t.o.m. 12 år: kun 85 kr. 

 Tilmeldning og betaling
 hos Thomas i OBK Cafeen

 

Sidste frist for tilmelding til 
festen er tirsdag den 23. april 

Navn: ________________
Kommer: _____ børn
Kommer: _____ voksne

- Fælles spisning i hallen 
- Børnedisco foregår i cafeen på 1. sal

Klubfest er for ALLE
- også FORÆLDRE

 Tag jeres barn/børn i hånden og 
kom til en sjov, sporty og social 
dag i hallen med fælles spisning 
om aftenen, hvor der er rig 
mulighed for hyggelig snak på 
tværs af veteraner, senior, 
ungdom og forældre.
 

Spinning 
for 

Winning



Tag din far, mor eller kammerat 
i hånden og kom i hallen til spil 
og spas. Spillet bygges op som 
en ”monradturnering”,
så man hele tiden møder
nye par. Alle kan deltage uanset
alder og niveau.
Monradturnering: Der spilles et 
sæt til 15. De efterfølgende 
kampe laves ud fra, om man har 
tabt eller vundet.
Det er gratis at deltage.
Tilmelding sker ved at skrive sig 
på sedlen, der er hængt op på 
tavlen i hallen, senest onsdag d. 
24 april.

 
 

Generationsbadminton

 

Klubdagen i OBK samler alle 
afdelinger på tværs lige fra ungdom, 
ungdomsforældre, senior, veteraner, 
motionister, unge, gamle, sjove og 
festlige mennesker. Der samles over 
100 mennesker til mad og fest – så 
kom glad!
 
I løbet af dagen vil der blive afholdt 
klubmesterskaber for senior og 
ungdom. Samtidig afvikles   
generationsbadminton for ungdom 
og deres forældre, venner, 
bedsteforældre osv.
 
OBK samler penge ind til klubben,
i vores fantastiske ”Spinning for
Winning”. Hver afdeling har nogle
cykler, hvor de skal prøve at skaffe 
sponsorer til deres cykel. 
Afdelingerne imellem dyster 
indbyrdes om at samle flest penge 
ind. 
 
Under spisningen vil der blive kåret 
årets spiller, årets OBK’er og Viktor 
prisen.

Klubdag i OBK
 

Seniorspillerne inviterer alle 
ungdomspillerne til børnedisco 
kl. 19.30-20.30.
Så find dine bedste dansemoves 
frem og vær med til en fest!

Børnedisco
 

Klip og aflevér denne kupon til 
Thomas i OBK Cafeen


