
 
BERGEN BADMINTONKLUBB  
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INVITASJON TIL TRENINGSSAMLING «WINTER FUN»  

I VINTERFERIEN 24 TIL 28 FEBRUAR 2020 
 

Bergen Badmintonklubb inviterer til treningssamling for alle som vil i vinterferien 24. til 28. 
februar. Samlingen er også åpen for spillere fra andre klubber. Treneren vil tilpasse øktene 
etter nivå på spillerne. Det vil både være gøye og litt mer krevende øvelser. 
 

I utgangspunktet vil det være to grupper som fordeles på alder. Spillere født i 2005 og 
tidligere er i gruppe 1, mens spillere født i 2006 og senere er i gruppe 2.  
 

For gruppe 1 vil Bergen Badmintonklubb i samarbeid med vår sponsor Feste Trafikkskole 
arrangere trafikalt grunnkurs i Buehallen etter treningen fra kl. 1230. Dette er et 
spesialtilbud med god pris (kr 2490 mot normalt kr 2850) for medlemmer av Bergen BK, 
samt familie og venner. Spillere fra andre klubber kan også benytte seg av dette tilbudet. 
Man kan delta på trafikalt grunnkurs (og eventuelt kun mørkekjøring til kr 1400, normalt  
kr 1600) uten å delta på treningssamlingen. Det er maksimalt 16 plasser på trafikalt 
grunnkurs og påmelding er via nettsidene til www.festetrafikkskole.no/kurs. Uken avsluttes 
med pizza og gratis ledsagerkurs for foreldre/foresatte i Buehallen. Se også egen info om 
dette på www.bergenbk.no, samt Bergen BK på Facebook. 
 
Trener vil være Manuel Vazquez 
 

Sted: Buehallen (Tertnes Badmintonhall) 
 
Tidspunkt: Mandag til fredag, 24. til 28. februar 
Kl. 0900 – 1200 gruppe 1, kl 1200 – 1500 gruppe 2  
 
Pris for treningssamling: kr 600 per spiller (til å 
dekke utgift til trener og baller) 
 
Spesialpris for trafikalt grunnkurs: kr 2490 
(normalt kr 2850), påmelding via trafikkskolen 
 
Mat: Ta med matpakke og drikkeflaske 
 
Påmelding til: pameldinger@bergenbk.no (husk 
navn og alder) 
 
Påmeldingsfrist: 14. februar 2020 
 
Antall deltakere: Maksimalt 16 spillere pr. gruppe, minimum 8 spillere pr. gruppe  
(samlingen avlyses eller grupper slås sammen ved færre deltakere) 
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