
Espergærde Badminton 
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Sæson 2020/2021

 

 

Kære banespiller  

 

Nu er det tid til, at I skal tilmelde jer til den nye sæson. Ligesom sidste år har vi reserveret en plads til 

jer på den samme bane som I spillede på i den netop afsluttede sæson. 

 

Ligesom sidste år får alle spillerne på banen indenfor de kommende dage tilsendt en mail fra in-

fo@eif-badminton.dk med et link (specifikt for jeres bane) til en tilmeldings- og betalingsside i vores 

administrationssystem.  

Man skal altså ikke gøre noget før man får denne mail. 

 

I skal så indbyrdes aftale hvem der betaler den fulde pris, og derefter afregner I selv internt. 

Når en af spillerne har betalt via betalingslinket spærres dette for yderligere betaling på banen, og der 

sendes en systemmail til alle der er tilmeldt samme bane om at betalingen er gennemført. 

Vi skriver på vores hjemmeside www.eif-badminton.dk når mailen med tilmeldingslink er udsendt.  

 

Prisen for baneleje er uændret for den kommende sæson. 

 

Der er en ændring til denne sæson, idet alle bane-tider i Espergærdehallen er rykket så man 

starter og slutter et kvarter senere end sidste sæson. Dette har været nødvendigt for at skabe en 

ekstra træningstid for U9 ungdomsholdet, der tidligere kun havde træning en gang om ugen. 

 

Det er vigtigt, at man tilmelder sig hurtigst muligt og inden den 7. august, i det vi herefter åbner for 

tilmelding for nye spillere, der ikke har spillet tidligere – og hvis man venter, kan man således risikere, 

at banen bliver booket af andre spillere. 

Hvis I ikke ønsker jeres bane til næste sæson, bedes i snarest skrive det til bane@eif-

badminton.dk – ligesom vi så selvfølgelig skal have jeres nøglebrik retur. 

 

Sæsonstart er mandag den 17. august 2020 i Espergærde hallen og tirsdag den 1. september 

2020 i Grydemosehallen. 

Vi glæder os til at se jer og håber vi får en god sæson.  

 

Venlig hilsen 

Espergærde badminton 
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