
Vores fantastiske ligahold – ”Team Højbjerg/Via Biler” – har kvalificeret 
sig til FINAL4 i Badmintonligaen. Det betyder, at vi skal kæmpe om  
Danmarksmesterskabet 2020. Intet jysk hold har vundet DM siden 1988. 
Nu er det på tide, at det sker igen.

Derfor arrangerer Højbjerg Badminton Klub nu en fantastisk tur, hvor vi 
håber på stor opbakning fra ungdomsspillere + forældre samt alle vores 
seniorspillere.

Vi har reserveret 300 pladser, så nu starter tilmeldingen til Årets Klubtur. 

Hotel: 
Vi har booket plads til 300 personer på Københavns nyeste hotel Zleep 
Hotel Copenhagen Arena. Det betyder, at I kan bestille 2-mandsværelser 
og 4-mandsværelser (disse er forbeholdt familier)

ÅRETS VILDESTE KLUBTUR
— Bliver Højbjerg Danmarksmester i 2020?

®

INVITATION
Fredag d. 17. april • Lørdag d. 18. april

Fredag d. 17. april

Kl. 14.30 Afgang i busser fra klubben 

Kl. 18:30  Ankomst til Brøndby Hallen 

Kl. 19:00  Semifinalerne spilles

Kl. 22:00  Afgang med busser til vores hotel 

Lørdag d. 18. april

Kl. 09.00 Morgenmad på hotellet 

Kl. 11.00 Afgang i busser til Brøndby Hallen

Kl. 12.00  Bronze-kampen går i gang

Kl. 13.00 Finalen går i gang

Kl. 17:00  Afgang med bus til Højbjerg Badminton Klub

Kl. 21:00  Forventet ankomst til klubben

Priser og tilmelding se næste side



PRISER & TILMELDING EKSKL. MAD/DRIKKE
— Når I tilmelder jer, skal I tage stilling til følgende

TILMELDING

Bestilling af bustur og Final4-billetter

Antal - kr. 150 for ungdomsspillere (op til og med U19) 

 

 

 

Antal - kr. 300 pr. person (alle andre) 

Bestilling af hotelværelse inkl. morgenmad

Antal - Værelse til 2 personer, i alt kr. 850 

 

Antal - Familieværelse til 4 personer, i alt kr. 1.550 

Tilmelding senest fredag d. 21. februar 
Det er vigtigt med en hurtig tilmelding til Årets Klubtur, da vi har  
reserveret mange værelser på hotellet. Tilmelding sker på følgende  
e-mail: badminton@viabiler.dk. Betaling sker i løbet af marts måned.

Spørgsmål: 
Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte  
Erik Rasmussen på mobil 4036 5051/e-mail badminton@viabiler.dk

Glæd jer - det bliver en fantastisk ”Final4 weekend”

®

Navne på 
deltagerne

Navne på 
deltagerne


