
 

Badminton sæson 2021-2022 
Velkommen til en ny sæson i GDIK Badminton. Vi tilbyder motionsspillere at leje badmintonbaner i 
Grejsdalshallen (Grejsdalens Fritidscenter) og Grejs Kulturcenter. Sæsonen begynder uge 36-2021 og slutter 
uge 21-2022.  
 
Online tilmeldingen til begge haller åbner fredag den 20. august kl. 20:00 på GDIK’s hjemmeside:  
www.gdik.dk/aktiviteter/badminton 
 

Ordensregler 

Spillerne er selv ansvarlig for at opstille og nedtage net på banen før og efter brug. Det vil sige, at hvis næste 
hold spillere ikke umiddelbart står parat når et hold er færdig, nedtages nettet inden hallen forlades. 
Grejsdalshallen og Grejs Kulturcenter fungerer uden daglig bestyrer. Det er derfor helt op til brugerne at 
værne om hallen til glæde for alle. 
 

Banetyper i Grejsdalshallen 
Grejsdalhallen har 6 badmintonbaner, som er opdelte i 2 banetyper, yder- og midter-baner. De to yderbaner (1 
og 6) ligger tæt på endevæggene i hallen. Det betyder at der kan være mål og bander, som spillerne selv må 
flytte før spillet, kan begynde. Denne ulempe gør at prisen for yderbanerne er lavere end prisen for 
midterbanerne (2, 3, 4, og 5). 
 

Spilletider i Grejsdalshallen 
Starttid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

18:00 GDIK Badminton  GDIK Badminton  

19:00 GDIK Badminton  GDIK Badminton GDIK Badminton 

20:00  GDIK Badminton GDIK Badminton GDIK Badminton 

 

Tilmelding i Grejsdalshallen 

Tilmeldingen sker online på GDIK’s hjemmeside: www.gdik.dk/aktiviteter/badminton 
 
Klik på den ønskede tid. I beskrivelsen som herefter fremkommer, vises ”Ledige pl.” som betyder ledige baner 
inden for den valgte banetype. Hvis der er en ledig bane, kan man klikke på knappen ”Tilmeld” nederst i 
teksten og gennemføre tilmeldingsproceduren. 
 
Efter tilmelding har man, i sæsonen, adgang til en af banerne inden for den banetype man er tilmeldt 
(Yderbaner: 1 og 6, Midterbaner: 2 til 5). 
 

Banepriser i Grejsdalshallen 

Grejsdalshallen Yderbane (1 og 6):  Kr. 1.000 (+ admin. Gebyr kr. 20) 
Grejsdalshallen Midterbane (2 til 5): Kr. 1.400  (+ admin. Gebyr kr. 20) 

 
Lukkedage i Grejsdalshallen 
Grejsdalhallen er lukket i forbindelse med alle skoleferier. Dertil kan der komme ekstra lukkedage, som fx når 
der er folketingsvalg. På hallens hjemmeside kan man tjekke om hallen skulle være lukket på en given dag 
(GDIK udsender ikke information om herom, hvis hallen er lukket for badminton på en specifik dato): 

Følge dette link: 
www.gfcgrejsdalen.dk/hallen-ledigetider.html 

Adgang til Grejsdalshallen 
Da Grejsdalhallen er ubemandet, er det brugerne selv der låser op og låser hallen igen efter brug. Du kan få 
udleveret en nøgle hos undertegnede, så du er sikker på at kunne komme ind. 
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Spilletider i Grejs Kulturcenter 
Starttid Mandag Onsdag 

11:00 GDIK Badminton GDIK Badminton 

12:00 GDIK Badminton  

20:00 GDIK Badminton  

21:00 GDIK Badminton  

 

Tilmelding i Grejs Kulturcenter 

Tilmeldingen sker online på GDIK’s hjemmeside: www.gdik.dk/aktiviteter/badminton 
 
Klik på den ønskede tid. I beskrivelsen som herefter fremkommer, vises ”Ledige pl.” som betyder ledige baner. 
Hvis der er en ledig bane, kan man klikke på knappen ”Tilmeld” nederst i teksten og gennemføre 
tilmeldingsproceduren. 
 
Efter tilmelding har man, i sæsonen, adgang til en de tre baner som er i hallen. 

 
Banepriser i Grejs Kulturcenter 

Kr. 1.400   (+ admin. Gebyr kr. 20) 

 
Lukkedage i Grejs Kulturcenter 
Der kan forekomme dage hvor hallen er reserveret til anden side, fx i forbindelse med Grejs Friskoles 
teateruge. På Kulturcenterets hjemmeside kan man tjekke om denne skulle være lukket på en given dag 
(GDIK udsender ikke information om herom, hvis hallen er lukket for badminton på en specifik dato): 
 
Følge dette link: 
www.kulturcenteret.dk/leje-af-lokaler/minihal 
 

Adgang til Grejs Kulturcenter 
Grejs Kulturcenter er ubemandet og brugerne låser sig selv ind vha. nøglebrik. En nøglebrik pr. bane kan 
købes online på GDIK’s hjemmeside: www.gdik.dk/aktiviteter/badminton, og udleveres hos undertegnede efter 
aftale. 

 
God fornøjelse 
GDIK Badminton 
Lars Bønke 
Jens Ussings Vej 16, Grejs 
7100 Vejle 
Mail: lboenke@gmail.com 
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