
 

   

 

Sponsor information 
 

SMASH IT 
 

Fredag den 18. maj 2018 kl. 17.30 
 
SMASH IT er et fælles arrangement for hele klubben på tværs af alle årgange. Deltagerne 
skal smashe i 90 sekunder og derved samle penge til Badminton Roskildes (BR) udvikling. 
Fællesskab og sjov, samtidig med, at vi sammen skaffer midler til klubbens og holdenes 
videre udvikling.  
 
Hvor:  
Himmelev Badminton hal på bane 4-6. Der er masser af personer i hallen der kan fortælle 
om klubbens arbejde, målsætninger, daglige rutiner osv., så kom endelig forbi til en god 
snak. Smag de lækreste kager i BRs store bagedyst eller inviter familien på aftenbuffet. 
 
Hvornår:  
Kl. 17.30 slås det første smash. Derefter smasher deltagerne i 90 sekunder, indtil alle 
spillerne har smashet.  
Kl. 19.00 inviteres der til lækker aftenbuffet i Kernen. Du kan se menuen og priser på 
badminton-roskilde.dk. Ønsker du at spise med, skal du tilmelde dig senest den 14. maj til 
Henrik Holmemose Andersen: Henrikhbk@godmail.dk 
 
BRs store bagedyst:  
Bag din bedste kage og tag den med til aftenbuffeten. Der vil være et dommerpanel, der 
kårer den bedste kage. Der er præmier til de tre bedste kagebagere. 
 
På dagen vil der være opsat lister i klubben med alle sponsorernes navne, samt de vil blive 
nævnt på vores hjemmeside. 
 
Du kan støtte klubbens arbejde: 
Det er den enkelte smashers opgave at finde sponsorer, som vil støtte dem med et 
kronebeløb for hvert smash, som deltageren har slået i de 90 sekunder, deltageren har til 
rådighed. 
 
Deltagerne har et ark, hvorpå sponsorer bedes udfylde følgende information: 

• Sponsor navn evt. firmanavn 
• Beløb der sponsoreres pr. smash eller et fast beløb 
• Mail adresse hvortil 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 

 
Vil du gerne støtte klubben, men mangler en spiller at sponsorere, kan du kontakte Bjarne 
Nielsen på mail: bn@viwa.dk eller tlf. 4089 1230.  
 
Du kan læse mere om klubben på www.badminton-roskilde.dk  
 
På forhånd tak for støtten.  


