Badmintontornooi
voor recreanten (Hamme, DH DG)
Wat
❖ Dubbel heren en dubbel gemengd (niet te combineren)
❖ Dit voor recreanten (leeftijd +15 j)
Wanneer
❖ Zondag 21 oktober 2018
o Aanwezig: 12.30u voor aanmelden, omkleden en opwarmen
o Start: stipt 13u
o Einde: ± 18u (gevolgd door een prijsuitreiking in de cafetaria)
Waar: Gemeentelijke Sporthal Meulenbroek, Kaaiplein 32, 9220 Hamme
Deelnameprijs: Niet-GSF Leden: 6 € per speler; GSF Leden: 5 € per speler (betalingen ter plaatse)
Gebruik van shuttles en verzekering inbegrepen, iedereen prijs!
Inschrijven
❖ Per e-mail: henri.ost@telenet.be
❖ SMS / Tel.: 0475 52 38 43
❖ Vermeld zeker:
Sterkte : 1 = Zeer sterk / 2 = Sterk / 3 = Goed / 4 = Middelmatig / 5 = Beginner
Disciplines: DG = Dubbel gemengd / DH = Dubbel heren
Namen van de spelers, e-mailadres
De uiterste inschrijvingsdatum wordt vastgelegd op 16 oktober (of vroeger als we volzet zijn). Mocht je
hierna nog willen inschrijven, dan kan je nog steeds contact opnemen met de organisatie.
Contact
❖ henri.ost@telenet.be
❖ Henri Ost - GSM 0475 52 38 43 of Roland Willox - GSM 0477 36 08 02
Wij rekenen op jullie talrijke aanwezigheid!

Indien u als club meerdere teams wenst in te schrijven, dan kunt u gebruik maken van onderstaand
inschrijvingsformulier. U kan dit formulier dan per mail (henri.ost@telenet.be) of per post (Henri Ost,
Boserf 10, 9220 Hamme/Moerzeke) bezorgen, en dit voor 16 oktober. Gelieve geen ‘dubbele
inschrijvingen’ te verzenden.

INSCHRIJVINGSFORMULIER TORNOOI BC HAMINTON 85
Zondag 21 oktober 2018
Naam club: …………………………………………………………………………………….....
Contactpersoon: ……………………………………………………………….…………......
GSM (of Tel.): …………………………………………………………………………………...
Email: ……………………………………………………………………………………..………...
Voornaam & naam
speler 1

(*)

Voornaam & naam
speler 2

Discipline (*)
(DH of DG)

Sterkte : 1 = Zeer sterk / 2 = Sterk / 3 = Goed / 4 = Middelmatig / 5 = Beginner
Disciplines: DG = Dubbel gemengd / DH = Dubbel Heren

Sterkte(*)
(1-5)

