
Ungdomsforældremøde	  3.	  oktober	  2016	  –	  Højbjerg	  Badminton	  Klub	  (HBK)

Mette	  Suder
– Byder	  velkommen.	  Det	  er	  dejligt	  at	  se	  så	  mange,	  og	  vi	  vil	  gerne	  fremadrettet	  opfordre	  til,	  at	  alle	  tilmelder	  sig	  på	  

HBK	  hjemmesiden.	  Der	  var	  ca.	  25	  tilmeldte,	  men	  omkring	  75	  dukkede	  op.	  

Michael	  Kjeldsen
– I	  forbindelse	  med	  årstilmelding	  har	  85	  forældre	  har	  meldt	  sig	  til	  at	  hjælpe	  med	  div.	  opgaver	  i	  HBK.	  
– Visionsprojektet

o Hvilken	  retning	  vil	  vi	  i	  HBK?	  Hvad	  tænker	  vi	  og	  vil	  vi	  gerne?	  Værdier…
– 200	  ungdomsspiller	  ved	  sæsonstart
– 22	  ungdomshold
– 70	  tilmeldt	  til	  den	  første	  FredagsFjer
– Vi	  rummer	  alle	  typer	  at	  spillere.	  Vi	  har	  bla.	  et	  handicaphold	  om	  søndagen.
– Vi	  har	  17	  træningshold	  i	  ungdomsrækkerne
– Vores	  samarbejde	  med	  3	  skoler	  i	  området	  har	  givet	  mange	  nye	  ungdomsmedlemmer,	  bla.	  har	  vi	  86	  spillere	  i	  U11.	  

Det	  er	  vigtigt,	  at	  man	  holder	  sig	  ajour	  på	  følgende	  3	  hjemmesider:
– www.badmintonpeople.dk	  (alt	  om	  turneringer,	  tilmeldinger	  til	  turneringer/stævner.	  Start	  med	  at	  lave	  en	  proVil,	  

hvor	  I	  efterfølgende	  tilknytter	  jeres	  barn/børn).	  Alt	  om	  holdkampe	  kommer	  her.	  UU	  og	  trænerne	  hjælper	  gerne.
– www.hojbjerg-‐badminton.dk	  (se	  alle	  UU	  aktiviteter	  i	  HBK.	  Tilmelding	  er	  via	  shoppen,	  bortset	  fra	  spisning.)
– HBKs	  Facebook	  side	  –	  Vind	  den	  via	  HBK	  hjemmeside.	  Her	  Vindes	  bla.	  resultater,	  	  arrangementer	  etc.	  

NYE	  tiltag	  i	  år
– 5	  udvalgte	  fællesstævner,	  som	  vi	  håber	  de	  Vleste	  ungdomsspillere	  vil	  vælge	  at	  deltage	  i.	  Der	  vil	  være	  trænere	  

som	  hjælper	  med	  alt	  det	  praktiske	  og	  som	  coacher	  spillerne,	  men	  tilmelding,	  transport	  og	  overnatning	  står	  man	  
selv	  for.	  Fællesstævnerne	  Vindes	  på	  hjemmesiden	  under	  ungdom/stævner.	  Sidst	  på	  sæsonen	  er	  en	  fællestur	  til	  
DMU	  i	  Grindsted	  –	  forældre	  er	  velkomne	  med	  kan	  også	  vælge	  at	  blive	  væk,	  da	  denne	  tur	  er	  inkl.	  transport	  og	  
overnatning	  mm.

– FredagsVjer	  (for	  familier)	  og	  fællesspisning	  (primært	  for	  børn)	  opfordrer	  vi	  jer	  og	  jeres	  børn	  til	  at	  deltage	  i.	  
Tilmelding	  på	  sedlen	  på	  døren	  til	  caféen.

– Elitetiltag
o 23-‐27	  november.	  U15	  holdturnering	  i	  Ungarn
o 11-‐15	  januar.	  U13	  holdturnering	  i	  Ungarn	  
o Træningstur	  2-‐16	  juli	  til	  Kina

– Vi	  har	  også	  startet	  et	  ungdomsprojekt	  for	  U17	  og	  U19	  spillere.	  Her	  laves	  en	  del	  sociale	  arrangementer,	  som	  er	  
støttet	  økonomisk	  af	  Casino	  Royal.	  Bla.	  laves	  kursus	  i	  planlægning,	  blive	  bedre	  at	  vælge	  f.eks.	  uddannelsesforløb	  
etc,	  som	  gerne	  skulle	  gøre	  spillerne	  til	  	  "hele	  mennesker".

– Husk	  at	  skrive	  jer	  på	  listen	  med	  forældrehjælp,	  som	  hænger	  i	  mellemgangen.

Ungdomsholdkampe	  placeres	  i	  følgende	  weekender	  (der	  spilles	  dog	  ikke	  begge	  dage	  i	  alle	  weekenderne):	  
29-‐30/10,	  19-‐20/11,	  10-‐11/12,	  14-‐15/1,	  28-‐29/1,	  25-‐26/2	  og	  11-‐12/3	  
– Puljevindere	  skal	  også	  spille	  d.	  8-‐9/4-‐17
– Hurtig	  feed-‐back	  til	  Michael	  såfremt	  dit	  barn	  ønsker/ikke	  ønsker	  at	  være	  med	  på	  klubhold.	  

OBS.	  Se	  alle	  datoer	  på	  Højbjergs	  hjemmeside,	  hvor	  I	  under	  Ungdom	  Pinder	  en	  aktivitetsoversigt	  for	  sæsonen.	  

I	  Børnenes	  rekordbog	  har	  HBK	  fået	  registreret	  tre	  verdensrekorder	  med	  i	  bla.	  1101	  clearer	  i	  træk.	  Rekordbogen	  
udkommer	  på	  lørdag.

Kom	  til	  ligakamp	  på	  fredag	  den	  7.	  oktober	  mod	  Skælskør/Slagelse	  og	  støt	  ligaholdet.	  Spis	  evt.	  aftensmaden	  i	  Rohdes	  
Kitchen.

Med	  venlig	  hilsen

Michael	  Kjeldsen	  og	  UU	  
Højbjerg	  Badmintonklub
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