Inbjudan till Skånetjejernas tredje träff
RF gör varje år en statistiksammansättning för hur kvinnor/tjejer och män/killar är
representerade i idrott. Varje år ligger kvinnor/tjejer långt under männens deltagande i
många föreningsidrotter och så även i svensk badminton. Därför vill Skånes
badmintonförbund bygga upp en stark tjejgrupp i Skåne som tillsammans skapar en
gemenskap och vidareutvecklar sina kunskaper om badminton både på och utanför plan.
Tanken är att under hösten 2018 ha 3 träffar och sedan under våren 2019 ha minst 2
träffar. De första träffarna ägde rum den 7 och 21 oktober. Denna tredje träff kommer att
innehålla en klubbdomar/linjedomarutbildning samt träning för de som inte vill gå
domarutbildningen.

Datum
Söndag 9/12 klockan 10 – 15.

Plats/Hall
Malmö badmintoncenter, Erikfältsvägen 30, 214 55 Malmö

Deltagare
Tjejer i Skåne mellan 13-20 års ålder och som har tränat badminton i något år. Tjejer över
20 år som är aktiva som tränare/ledare och/eller tävlings spelar är också välkomna med sin
anmälan men kommer då att få en roll som mentor för de yngre tjejerna. Oavsett om man
deltagit på tidigare träffar eller inte är man varmt välkommen med sin anmälan!

Schema den 9 december
9.45
10.00
12.00
13.00

Samling i glasburen på MBC
Pass 1 mestadels teori
LUNCH (ingår i avgiften)
Pass 2 praktik

15.00

Slut för dagen

Info/ta med
Förmiddagen kommer att bestå av ett teoripass och eftermiddagen ett
praktikpass. Under praktikpasset kommer vi att få skiftas om att vara
spelare/domare så ta med kläder för träning! (Kan man inte spela av olika
anledningar så löser vi det såklart)
Utbildare/ledare
Göran Nilsson
Louise Jönsson
Maria Jönsson

Avgift
Kostnadsfri!

Anmälan
Anmälan skickas till mail; sdf@skanesbadminton.com, senast den 2 december.
Vänligen använd separat anmälningsblankett för att anmäla ungdomarna.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta:
Louise Jönsson, via mail, malmo.bmk@gmail.com
eller via mobil 0768-009966.
Roland Jönsson, sdf@skanesbadminton.com, Skånes Badmintonförbund

Varmt välkomna till Skånetjejerna!

