
 

 
  ”Smash it” 2022 

Københavns Badminton Klub 

Krausesvej 12, 2100 KBH Ø 

 

 

”Smash it” 
Søndag den 12. juni kl. 14 i KBK til vores 

afslutningsfest 
 
 

KBK har brug for DIG og 90 sekunder af DIN tid 
 
 
 
Idé: ”Smash it” er et koncept, hvor en spiller ”kvalificerer sig” til dette event ved at 

skaffe sig en sponsor. Sponsoren kan være alt fra mor og far, til naboen, til 
den lokale slagter samt til det/de firmaer man nu kunne have lyst til at spørge. 

 
 ALLE ungdomsspillere kan være med - uanset alder og niveau. Hver spiller 

får 90 sekunder til at slå flest mulig smash. Antallet af smash varierer meget – 
fra 25 til over 100, afhængig af niveau. 

 
Formålet med dette arrangement er at skabe et festligt indslag for hele 
klubben samt en sjov måde at samle lidt penge ind til brug for ungdommen.  

 
 
 
Præmier: 
I hver årgang (U9, U11, U13, U15, U17 og U19) præmieres både den dreng og den pige, 
som slår flest smash på 90 sekundder. 
 

På vores hjemmeside www.kbknet finder du sponsorark, eksempel på hvordan 
sponsorarket skal udfyldes, praktiske oplysninger, samt information, du kan udlevere til 
dine sponsorer. Er du i tvivl om noget, så kontakt Malene Lindhardt på 
lindhardtloenborg@gmail.com eller mobil 25 10 19 90 

 
 
Tilmelding: Send gerne dit udfyldte sponsorark til lindhardtloenborg@gmail.com eller 

aflever det til Malene Lindhardt inden arrangementet. 
 
Husk at skrive dit navn, antal kroner hver sponsor giver, samt sponsorens mailadresse. 
Eksempel på hvordan sponsorarket udfyldes findes på vores hjemmeside. 
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Sponsor information 
 
Kære Sponsor, 
 

Søndag d. 12. juni 2022 
afholder Københavns Badminton Klub ”Smash It”. 

 
Indsamlingseventen er fælles for hele ungsommen på tværs af alle årgange. Formålet er 
fællesskab og sjov, samtidig med, at vi sammen indsamler penge til ungdomsafdelingens 
videre arbejde. 
 
Arrangementet foregår i Københavns Badminton Klub. Arrangementet fortsætter så længe, 
der er deltagere, og du kan være med på mange måder. Der er masser af personer i hallen, 
der kan fortælle om klubbens arbejde, målsætninger, daglige rutiner osv., så kom endelig 
forbi til en snak.  
 
Der bliver mulighed for at være heppehold. Så medbring flag, sponsorer, familien, venner, 

kollegaer osv. Der er sejt og sjovt at præstere godt       
 
Du kan støtte klubbens arbejde: 
Det er den enkelte deltagers opgave at finde sponsorer, som vil støtte dem med et 
kronebeløb for hvert smash, deltageren har slået i de 90 sekunder, deltageren har til 
rådighed. 
 
Deltagerne har et ark, hvorpå sponsorer bedes udfylde følgende information: 

o Sponsor navn evt. firmanavn 
o Beløb der sponsoreres pr. smash 
o Mail-adresse hvor vi efter arrangementet sender følgende information: 

o hvor mange smash deltageren har slået 
o hvad sponsoratet beløber sig til 
o konto nr. hvor du kan sætte pengene ind 

 
Vi takker for støtten.  Du kan læse mere om klubben på vores hjemmeside kbknet.dk 
 
På forhånd tak for hjælpen 
 
Københavns Badminton Klub  
 
 


