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Mandag

15.45-17.15 U14

17.00-18.15 U12

18.15-19.45 U16

19.45-21.45 3. div.

Tirsdag

16.00-17.30 U17

Individuel træning

Onsdag

16.30-17.45 U12

17.45-19.15 U16

17.45-19.15 U17

19.30-21.30 3.div.

18.00-19.30 U19(hal 4)

Torsdag

16.00-17.30 U14

Fredag

15.45-17.15 Individuel træning

Vi starter når skolerne starter og 

slutter efter april.

Henvend jer til træneren i hallen

Indmeldelse foregår via klubbens 

hjemmeside www.vejenbasket.dk

http://www.vejenbasket.dk/


Hey

Har du lyst til at spille basket, så er 

tilbuddet lige her 

Basketball Klubben Vejen’81 vil 

gerne have dig til at spille i vores 

klub, og det kan du komme til lige 

med det samme. Er du klar? Så 

kører vi!

• BKV81 er en klub der vægter at 

der skal være plads til alle.

• BKV81 er en klub som ønsker det 

bedste for vores medlemmer.

• BKV81 laver få arrangementer 

som vi håber du og din familie vil 

hjælpe til med.

• BKV81 er bare et fedt sted at 

være.

• Basket er en fed sport, der er fart 

over feltet og her kan man få 

udfoldet sine talenter uanset 

niveau.

• Vi har gode trænere på alle 

årgange, og vi håber at du vil 

kunne mærke det når du kommer 

til træning.

Kontingentets størrelse afhænger 

af dit barns alder, samt antallet af 

træninger pr. uge. 

Kontingentbeløbet og betaling kan 

ses på klubbens hjemmeside 

www.vejenbasket.dk

Såfremt man ikke indbetaler 

kontingent, kan man ikke 

deltage i klubbens aktiviteter 

indtil betalingen er på plads.

Vores dygtige og dedikerede trænere 

udvikler dit barns basket færdigheder, 

så dit barn har chancen for at nå langt i 

BKV81. 

• I bliver del af et stort fællesskab.

• I vil tilbringe mange sjove timer i 

hallerne med alle de nye 

kammerater.

• I vil deltage i indenlandske ture, som 

knytter bånd på tværs af hold.

• I får mulighed for at deltage i 

forskellige basket camps over hele 

landet.

• I kan deltage i sjove arrangementer, 

fester og aktiviteter i klubben

• I får mulighed for selv en dag at blive 

uddannet til træner eller dommer.

Der spilles både i hallerne, 

derhjemme, på gaderne og i 

skolerne. Ja overalt spilles der 

basketball i BKV’81 

”Basketball is a lifestyle”

BKV’81 kamp

BKV’81 kamp

http://www.vejenbasket.dk/

