
 Nyhedsbrev december 2022 

 Sæsonen 2022-2023 
 2022 lakker mod enden og det er snart tid til en velfortjent julepause. UngdomsUdvalget er i fuld gang 
 med forberedelserne til 2023. Der bliver mange aktiviteter, som vi håber, at både spillere og forældre vil 
 støtte op omkring. Læs endelig videre i dette nyhedsbrev. 

 Tak for salg af julekalendere 
 Igen i år har ungdomsspillerne været på gader og stræder og solgt julekalendere til støtte for Børns 
 Vilkår. Der skal lyde en kæmpe tak til alle sælgere og forældre, der har været med på sidelinjen. Der 
 kommer rigtig mange penge i klubkassen for salg af disse julekalendere. I skrivende stund er der ikke 
 opgjort, hvor mange julekalendere, der er solgt i år - og dermed heller ikke, hvor mange penge klubben 
 får til ungdomsafdelingen. Men hvor mange julekalendere tror du, der er solgt? Skriv dit bud i vores 
 opslag på Facebook - Højbjerg Badminton Ungdom. 

 Tak til alle de frivillige - uden jer var det ikke den samme klub 
 Vi vil ligeledes gerne benytte dette nyhedsbrev til at sige tak til alle jer, der i første halvdel af sæsonen 
 har hjulpet klubben. Nogle har bagt kage, ryddet op i hallen, tømt skraldespandene, mens andre har 
 været halansvarlige eller fundet tællere til seniorkampe. Andre har sat borde og stole frem til 
 liga-spisning, serveret mad og ryddet op. Og andre igen har taget tjansen som holdleder og sørger for at 
 vores 33 ungdomshold har nogle gode holdkampe. Nogle er medlemmer af et udvalg - tak til jer, men 
 lige så vigtigt er det med alle jer, der hjælper med en større eller mindre opgave uden at være med i et 
 udvalg. Det har stor værdi i forhold til at skabe en skøn badminton klub for både børn, unge og voksne. 
 Tak til alle! 

 Juleafslutning 
 Torsdag d. 22. december er der juleafslutning for store og små spillere: 
 - Kl. 15:00-16:15: U9 og U11 
 - Kl. 16:15-17:30: U13 og U15 
 Til juleafslutningen laver vi en masse sjove spil samt hygge uden for banen. Og 
 man må meget gerne medbringe nissehuer! 

 Hold øje på facebook for nærmere info og opslag i hallen (ved døren ind til 
 hallen), hvor spillerne skal tilmelde sig. 
 Tilmeldingsfrist: fredag d. 16/12. 

 Vi får måske brug for hjælp til kagebagning. Hvis det bliver tilfældet 
 annonceres det på Facebook, og vi håber, at du kan hjælpe 😊 

 Hvornår er der træning mellem jul og nytår 
 Der er ingen ungdomstræninger imellem jul og nytår, da trænerne også skal have ferie. Sidste 
 “almindelige” træningsdag før jul er onsdag d. 21. december og vi starter op igen mandag 2. januar 
 2023. 
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 Kontingent 2. rate 
 Jan fra bogholderiet oplyser, at det forventes, at 2. rate af kontingent gældende for sæsonen 2022-2023 
 udsendes med deadline for betaling i januar 2023. 

 Frit spil i hallen i julen - hvornår er det muligt 
 Hallen er åben for frit spil i julen. Der er dog et par arrangementer i hallen mellem jul og nytår, hvor 
 hallen er optaget og dermed er der ikke mulighed for ‘frit spil’. Det er: 

 ●  Sponsorarrangement d. 27/12 fra kl. 14 og resten af aftenen. 
 ●  HBK juleturnering d. 28/12 fra kl. 13 og resten af dagen. 

 Stævner 
 Hvert år udvælger klubben en række stævner, hvor der deltager trænere, og som vi derfor vil foreslå, at 
 du prioriterer, hvis du planlægger at deltage i et stævne. Det betyder også flere Højbjerg-spillere og det 
 er hyggeligt #HeppeHyggeHilse. 
 Stævnerne i foråret er: 

 ●  7-8/1: Højbjerg U15 E 
 ●  7-8/1: Hørning U13M/A/B, U15B/C/D, U17/U19M/A/B/C/D (Deadline for tilmelding 22.12.22) 
 ●  28-29/1: Victor LM i Holbæk (Alle rækker) 
 ●  18-19/2: Højbjerg U13M 
 ●  4-5/3: Højbjerg U17/19E 
 ●  1-2/4: Højberg U11AB og U9D 
 ●  31/3-2/4: DM i Brøndby 
 ●  14-16/4: Victor DMU i Grindsted 

 Vi håber, at vi ses! 
 Er der nogen, som har brug for hjælp til tilmelding - må man MEGET gerne spørge trænerne eller 
 Marianne fra UngdomsUdvalget - tlf.nr. 20208055. 

 Brabrand stævnet 
 Den 26. november  havde Højbjerg Badminton Klub, med  hjælp fra 
 sponsorerne  AAKJAER Landinspektører  og  HJ Revision  ,  inviteret 26 C og 
 D-ungdomsspillere til stævne i Brabrand med det formål at give endnu flere 
 lyst til at komme til stævne. Det var en forrygende dag med en masse 
 badminton, og hvor der blev hygget og heppet i hallen. Tak til sponsorerne, 
 tak til trænerne Peter Lauritzen og Theo Thillemann og tak til alle spillerne, 
 der tog med - det var en mega fed dag. 

 I foråret planlægger vi igen at invitere C og D spillere til et udvalgt stævne i 
 Aarhus-området. Hvis du vil sponsorere spillernes deltagelse og på den måde være med til at styrke 
 badminton i Højbjerg Badminton Klub, så er du velkommen til at tage kontakt til UngdomsUdvalget 
 på  ungdom@hojbjerg-badminton.dk  . Et sponsorat ligger  på 2.500-5.000 kr. 

 Kommunikation - klubånd - HeppeHyggeHilse - hvordan kan du støtte op om det? 
 Vi har en stærk klubånd i Højbjerg Badminton Klub - men vi vil gerne have meget mere af det. Der er 
 mange ting, vi kan gøre, men lige i dette nyhedsbrev vil vi gerne sætte fokus på 3. halvleg. Derfor vil vi 
 gerne opfordre alle forældre til at bakke op om og tale med børnene om at gå i bad efter træning og 
 holdkampe. Og hjælp fx gerne  børnene med at aftale med en klubkammerat, at de går i bad efter 
 træning - det kan gøre det lettere at komme igang. Vi ved, at spillerne faktisk synes, det er ret hyggeligt i 
 omklædningsrummet, når de først får hul på det, for det giver mere tid til at dyrke det sociale og 
 relationerne - som er med til at styrke en stærk klubånd. 
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 1. sal til hygge - med lidt mere oprydning! 
 1. sal er vores klubrum og alle ungdomsspillere må bruge klubrummet - fx til at hænge ud, spille spil, 
 lave lektier, spise lidt mad eller se tv sammen - både i hverdagen før og efter træning, i forbindelse med 
 holdkampe eller til stævner. Vi håber, at der er rigtig mange, der vil bruge rummet. 

 Men det er også vores alle sammens ansvar at rydde op og holde orden i rummet. Det skal børnene 
 selvfølgelig selv gøre (tal gerne med dem herom), men vi vil også gerne opfordre forældre til at kigge op 
 i rummet, hvis I fx fordriver lidt tid i hallen, mens I venter på børnene. Det kunne være en stor hjælp, at 
 forældre i så tilfælde brugte 5-10 min. på oprydning. Det vil hjælpe os alle til at bevare et godt klubrum, 
 der kan støtte op om hyggen i klubben. 

 Klubtøj 
 Vil du gerne bestille klubtøj, skal du gå ind på Højbjerg Badminton Klubs hjemmeside. Vælg ‘shop’, Vælg 
 ‘ungdom’.  https://hojbjerg-badminton.dk/produkt-kategori/ungdom-2/ 

 Allerede bestilt klubtøj leveres inden jul. 
 Hold øje på facebook (Højbjerg Badminton Ungdom), 

 hvor det skrives, hvornår tøjet er klar til udlevering. 

 Har du spørgsmål vedr. klubtøj kan du sende en 
 sms/messenger til Marianne Østergaard Christensen 

 (tlf.nr. 2020 8055). 

 Fra næste sæson kommer der nyt tøj til hele 
 klubben. Dette tøj forventes at være klar til 

 ungdom fra oktober 2023. 

 Har du et firma - eller kender du nogen, der 
 gerne vil støtte vores klub - og have tryk på 

 tøjet, så skal man henvende sig til sportschef 
 Michael Kjeldsen, 
 tlf.nr. 4052 1922, 

 mail  sportschefen@hojbjerg-badminton.dk 

 Lige nu sælger vi også prøvetøj fra det seneste klubtøjs-sæson til favorable priser. Se opslag på 
 Facebook i gruppen Højbjerg Badminton Ungdom. 

 Holdkampe 
 Højbjerg Badminton Klub har 33 hold tilmeldt holdturneringen, der er en landsdækkende turnering, der 
 afsluttes med DM for hold i foråret 2023. 

 For resten af sæsonen 2022-2023 ligger der holdkampe i følgende weekender: 
 ●  10.-11. december 
 ●  14.-15. januar 
 ●  4.-5. februar 
 ●  25.-26. februar 
 ●  11.-12. marts 
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 De mange holdbilleder er allerede blevet foreviget. De hænger i hallen lige indenfor døren, så stop op og 
 se de mange hold, som Højbjerg Badminton Klub har tilmeldt holdturnering. 

 ●  DM for hold spilles d. 29.-30. april (afvikles forskellige steder i Danmark) for de hold, der 
 kvalificerer sig dertil. Mere info om dette, når vi ved, hvilke hold, der går videre. 

 Sæt kryds i kalenderen: 
 De kommende arrangementer: 

 ●  U15E stævne i Højbjerg Badminton Klub d. 7.-8. januar 
 ●  Natminton d. 10.-11. februar (begrænset antal pladser) 
 ●  U13M stævne i Højbjerg Badminton Klub d. 18.-19. februar 
 ●  Fællesspisning ved ligakamp mod Solrød d. 21. februar 
 ●  U17/19E stævne i Højbjerg Badminton Klub d. 4.-5. marts 
 ●  Forældre-barn turnering i HBK d. 24. marts 
 ●  U9D og U11AB stævne d. 1.-2. april i Højbjerg Badminton Klub 
 ●  Klubmesterskab d. 24-28. april. 

 ●  DM i Brøndby for U13M, U15E, U17E, U19E d. 31. marts + 1.-2. april (trænere deltager) 
 ●  Victor DMU d. 14.-16. april i Grindsted (trænere deltager) for: 

 ○  U09 D 
 ○  U11 A,B,C,D 
 ○  U13 A,B,C,D 
 ○  U15 M,A,B,C,D 
 ○  U17/U19 M,A,B,C,D 

 Der bliver arrangeret den sjoveste fællestur for spillere med bus fra Højbjerg og fælles 
 overnatning på en skole. Vi håber, at rigtig mange skal/vil med. Og at der er frivillige forældre, der 
 kan hjælpe i weekenden i forbindelse med DMU, som er et kæmpe stævne. Der kommer meget 
 mere info derom. 

 ●  VICTOR Final 4 i Brøndby d. 21.-23. april - det er en weekend, så vi håber, at mange vil være 
 med til #HeppeHyggeHilse, når ligaholdene skal kæmpe om sejren. 
 VICTOR Final 4 er kulminationen på Badmintonligaen, hvor sæsonens fire bedste hold mødes 
 efter at have kæmpet sig gennem grundspillet. Her mødes de over to intense dage, hvor 
 sæsonens bedste danske klubhold skal findes. 

 ●  Generalforsamling d. 22. maj kl. 17-20. 

 Mere info om arrangementerne følger på bl.a. Facebook, så det er vigtigt at følge med her. 

 Sommerlejre 2023 
 Så er datoerne for sommerlejrene 2023 ude. Vi håber, at se rigtig mange til masser af badminton og 
 hygge. Information om tilmelding følger på Facebook i første kvartal 2023. 

 Mandag den 26/6 til torsdag den 29/6 fra kl 09.00-16.00 hver dag i Højbjerg Badminton Klub 
 Pris: 995 kr. inklusiv frokost hver dag 
 Lejren er for U9D, U11BCD, U13BCD, U15BCD 

 Torsdag den 29/6 kl 18.00 - mandag den 3/7 kl 12.00 med overnatning i Højbjerg Badminton Klub 
 Pris: 1.995 kr. inklusiv  fuld forplejning 
 Lejren er for U11A, U11B piger, U13MA, U13B piger og U15EMA 

 Mandag d. 3/7 kl. 12:00 til lørdag d. 8/7 kl. 13:00 – startende og afsluttende med en frokost 
 Pris: 2.995 kr. inklusiv fuld forplejning 
 Lejren er for U17E-U19E (ved ikke hvor det bliver endnu) 
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 Fanølejren er en unik lejr i den forstand, at den KUN er for Højbjergspillere, og den spænder helt fra U9 
 til U17. Det giver en fantastisk mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af aldersgrupperne. Et 
 kendskab, der holder langt længere end Fanølejren, og bidrager til det gode kammeratskab, der er i 
 Højbjerg. Fanølejren holdes i år den 7-11/8. Pris 1.995 kr. 

 UngdomsUdvalget (UU) - har du lyst til at være med? 
 Har du lyst til at være med i UngdomsUdvalget hører vi meget gerne fra dig. 
 I UngdomsUdvalget har vi fokus på trivslen og det sociale blandt alle ungdomsspillerne. Vi arrangerer 
 sociale aktiviteter, ture, lejre osv. - kun fantasien sætter grænser her og der er altid åbent for gode ideer. 
 Samtidig arbejder vi med at sikre en god kommunikation til forældre i Ungdom, vi sætter fokus på 
 klubånden for at styrke den og vi bidrager til at arrangere ungdomsholdkampe. Og meget andet. Vi 
 mødes ca. hver 6.-8. uge a’ 2 timer i klubben. Har du lyst til at høre mere eller være med og sætte dit 
 præg på klubben, så tag fat i en fra  UngdomsUdvalget  eller skriv til  ungdom@hojbjerg-badminton.dk  . 

 Husk at holde dig opdateret om, hvad der rører sig i klubben - følg med på facebook: 
 ●  Højbjerg Badminton Klub (synes godt om) 
 ●  Højbjerg Badminton Ungdom (lukket gruppe for ungdomsspillere og forældre) 

 Vi håber, alle får en rigtig 
 glædelig jul og godt nytår. 

 Mange julehilsner 
 UngdomsUdvalget 
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