
Ry Badmintoncamp 2020 
for  alle 

U11A, U13, U15  og U17/19  

Sjov, hygge, hård træning og udflugt 

Vi har udarbejdet et rigtigt godt og seriøst program for Badmintoncamp 2020.  

Der er fokus på badmintons mange sider. Programmet bliver en god blanding 

af fysisk, teknisk og taktisk træning, turneringer, mental træning og social hyg-

ge. Dertil kommer masser af sjove og udfordrende konkurrencer og spil. 

Vi skal blandt andet også på en tur ”ud af huset”, men indholdet er en overra-

skelse…..  

Generelt vil spillerne blive inddelt i grupper, og trænerne sørger for god og læ-

rerig træning, så alle får noget ud af Badmintoncampen. 

Følg Ry Badminton aktiviteter for alle på Facebook, hvor vi løbende vil lægge 

ekstra info op og meget andet… 

Vi glæder os til at se dig. 

 

 

 

 

Spørgsmål 
Har du spørgsmål vedrørende Badmintoncampen 2020, 

er du velkommen til at ringe til Andreas Riisgaard-Dam på 

21 24 74 10. 

Ry Hallerne 

Thorsvej 32, 8680 Ry 

www.rybadminton.dk 

SE VIDEO 



Invitation 
Ry Badminton indbyder igen i år til hel uges hård 

og sjov badmintontræning for U13, U15 og 

U17/19 spillere i alle rækker samt U11A. 

Trænere 
Vores dynamiske trænerteam er alle erfarne og kvalifi-

cerede trænere, som til dagligt har fingeren på pulsen 

med badminton.  

Andreas Riisgaard-Dam er leder for campen. Andreas er 

en erfaren og dygtig træner og har flere gange tidligere 

været træner på Ry lejren. Andreas har endvidere været 

leder for adskillige badmintonskoler, bl.a. i DGI regi. 

Praktisk info 
Tid: Mandag den 29. juni kl. 9.00 til fredag den 3. juli kl. 14.00 - 

inklusive overnatning. 

Sted: Ry Hallerne, Thorsvej 32, 8680 Ry 

Deltagere: For U13, U15 og U17/19 spillere i alle rækker og 

U11 i række A. 

Pris: Lejren koster 1.850 kr. (for træning, fuld forplejning, 

”overraskelsestur ud af huset” og T-shirt.) 

Tilmelding:  Tilmeldingen er allerede åben, så klik ind på Ry Bad-

mintonsklubs hjemmeside: www.rybadminton.dk og tilmeld dig 

allerede  i dag. Senest tilmelding er d. 6. juni. 

 

 

Medbring 
• Badmintontøj, -sko, drikke-

dunk og ketsjer 

• Udendørs tøj og sko 

• Badetøj 

• Toiletsager 

• Sovepose eller dyne 

• Liggeunderlag eller luftmadras 

• Masser af godt humør 

Fotos 
Der foretages fotografering på lejren 

(gruppefoto, portrætfoto m.v.). Ved tilmeldingen 

accepterer forældre/værge, at fotos må anven-

des af klubben til PR-aktiviteter. 


