Hvordan bliver man medlem?
Vedlagte tilmeldingsblanket skal udfyldes og indsendes sammen med kontingent, eller afleveres
ved 1. hjemmekamp.
Beløbet for medlemsskab indbetales på vores konto
i Vestjysk Bank reg. nr. 7730 konto nr. 1374714,
eller afleveres sammen med blanketten til Birte
Krummelbein.
For yderligere information kontakt:
Inger Jensen
mobil 24416523
Bente Jensen
mobil 30138986
Lise Jakobsen
mobil 40592606
Birte Krummelbein mobil 61270143

Hvad koster det?
Prisen for nye
medlemmer er
200 kr. pr. person.
Fornyelse af
medlemskab er
150 kr. pr. person
Ny T-shirt 50 kr..

Hvem står bag Lemvig Baskets Senior Supportklub?
Initiativet til Senior Support opstod på en support-tur til en af herrernes kampe
i København. hvor vi ikke kunne opnå medlemskab af den på det tidspunkt
eksisterende supportklub "Hillbilllys" på grund af vores fremskredne alder.
Vi går nu ind i vores 8. sæson. Vi har haft mange hyggelige og sjove timer
sammen, og håber endnu flere har lyst til at være en del af vores fællesskab.

Lemvig Baskets seniorsupportklub er
for alle, der har lyst til at dele bl.a. livet
på tilskuerpladserne til basket kampe,
og som vil være med til at skabe endnu
mere klubliv.

Hvad er Lemvig Basket Seniorsupportklub?
Vi er en flok glade tilskuere, som nyder at overvære
en god basketkamp, hvor vi kan supplere med vore
gode råd fra tilskuerpladserne.
Seniorsupport vil arbejde for at der er liv i hallen under
kampene, og være med til at skabe et
godt socialt liv i klubben.
Medlemmer af senior support får
mulighed for medindflydelse i
klubben, da medlemskabet giver en
stemme ved generalforsamlingen.

Hvad giver et medlemskab af seniorsupportklubben?
10.10.2015: Vi fejrer årets 1. hjemmekampe med
kaffe og kage mellem 1.DH herre kampen og Dameligakampen.
24.10.2015: Spisning for seniorsupport og seniorspillere på Columbus - gratis for de seniorsupportere der hjælper til fodboldstævnet den 31.10.2015.
31.10.2015: Vi hjælper til Ungdomsgårdens fodboldstævne.
7.11.2015

BIB - Basketball i Jyske Bank Boxen med tilskud fra Seniorsupport.

15.11.2015: Kagekonkurrence
28.11.2015: Æbleskiver og gløgg
Andre arrangementer udmeldes senere, f.eks.
fællesspisning ved hjemmekampene den
2.12.2015, 10.2.2016 og/eller 2.3.2016 samt jubilæumsarrangement 27.2.2016.
Fest ved sæsonafslutning – dato og pris udmeldes senere.
Hvis kampene flyttes, giver vi besked om på hvilken
dato arrangementet i stedet afvikles.

