
Medlemmer / Members! 
 
**** English version below **** 
 
Da er vi endelig klar for ny badmintonsesong, med både nye og gamle spillere. 
 
Her kommer litt praktisk info nå i oppstarten.  Det vil komme mer etterhvert så følg med! 
 
Korona regler: Oppdaterte regler legger vi ut på vår WEB side og denne finner dere med å klikke her https://www.stavangerbadminton.no/corona-regler   
I hallen er det satt opp retningslinjer ved inngangsdøren - følg disse.  Nede i hallen følger dere med på rådene fra ledere og trenere.  Fortvil ikke dere som  
synes det er mye å forholde seg til.  Vi har nå hatt trening gjennom sommeren for aktive konkurransespillere og det har gått veldig fint - det går seg til. 
 
Trening: 
Neste uke blir åpen hall for alle også nye spillere som ønsker å prøve badminton.   
 
Vi har fått mer treningstid, så gled dere til denne sesongen.  Vi har ikke satt opp timeplanen for de ulike gruppene, men dette kommer det til å bli annonsert neste uke.   
Det betyr at vi er i full gang igjen fra mandag 17. august. 
 
Treningene for alle neste uke (mandag 10. august og tirsdag 11. august) blir da som følger 

o Mandag 
 Hetlandshallen Sal B fra kl 18-20 for nye spillere som ønsker å prøvespille samt aktive barne- og ungdomsspillere. 
 Hetlandshallen Sal B fra kl 20-22 for mosjonister og aktive konkurransespillere. 

 
o Tirsdag 

 Hetlandshallen Sal C fra kl 18-19 for nye spillere som ønsker å prøvespille samt aktive barne- og ungdomsspillere. 
 Hetlandshallen Sal C fra kl 19-20 for mosjonister og aktive konkurransespillere. 

 
Oppdateringer: 
Vi sender som vanlig ut det meste av informasjon på mail. I tillegg legges det ut på https://www.stavangerbadminton.no og  
via Facebook (https://www.facebook.com/Stavanger-Badminton-Klubb-277859485584932/) 
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**** English version **** 
 

Then we are finally ready for a new badminton season, with both new and old players. 
 
Here comes some practical info now at startup. There is more to come - so look for updates!  
 
Covid-19 rules: We post updated rules on our WEB page and you can find this by clicking here https://www.stavangerbadminton.no/corona-regler  
In the hall, guidelines have been set up at the front door - follow these. Down in the hall you follow the advice from leaders and coaches.  
Do not despair of those of you who think there is a lot to relate to. We have now had training throughout the summer for active competition players and  
it has gone very well - it works. 
 
Exercise: 
Next week there will be an open hall for all players and new players who want to try badminton. 
 
We've got more training time, so look forward to this season. We have not set the schedule for the different groups, but this will be announced next week.  
Ordinary training from Monday August 17. 
 
The workouts for everyone next week (Monday August 10. and Tuesday August 11.) will be as follows 

• Monday 
o Hetlandshallen Hall B from 18-20 for new players and children and youth players 
o Hetlandshallen Hall B from 20-22 for exercisers and active competition players 

• Tuesday 
o Hetlandshallen Hall C from 18-19 for new players and children and youth players 
o Hetlandshallen Hall C from 19-20 for exercisers and active competition players 

 
Updates: 
As usual, we send out most of the information by mail. In addition, it is posted on https://www.stavangerbadminton.no and  
via Facebook https://www.facebook.com/Stavanger-Badminton-Klubb-277859485584932/ 
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