Velkomstbrev fra UngdomsUdvalget
Velkommen til alle børn og forældre i Højbjerg Badminton Klubs ungdom til en ny
spændende sæson.
Vi er et nyt ungdomsudvalg som glæder os til at hjælpe jer alle godt i gang med sæsonen.
Vi er:
Brian Lund, far til Casper Lund U15
Anne Bloch Østergaard, mor til Marie U11/Simon U13
Mette Irring, mor til Emma U15
Søren Madsen, far til Rasmus U15
Marianne Ø Christensen, mor til Jesper U13/Martin U17
Line Rømer Roslyng, mor til Aske U11
Christina Bilenberg, mor til William U15
Der venter tre spændende begivenheder for forældrene
10. september kl. 19.15. ‘Coaching seminar’ (se særskilt mail fra Michael Kjeldsen)
25. september kl. 19-20. ‘Nye i badminton’ ved Ungdomsudvalget uden tilmelding (info
følger)
1. oktober kl. 19-21. ‘Forældremøde’ ved Michael Kjeldsen
Holdkampe
Alle ungdomsspillere lille som stor, ny som erfaren spiller har mulighed for at spille
holdkampe sammen med andre på samme alder og niveau. Det er sjovt og giver
fællesskab at spille holdkampe. Alle kan være med og det er gratis, når du er spiller i
Højbjerg Badminton Klub. (holdene laves af Michael Kjeldsen og bliver oplyst 1. oktober
til Forældremødet)
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Stævner
- det er også sjovt og især, hvis flere er afsted til samme stævne. Tilmelding foregår
på www.badmintonpeople.dk [1].
BadmintonPeople [1]
Badmintonpeople er en hjemmeside, hvor du skal oprette dig selv og dit barn (kom 25.
september og hør mere)
Klubtøj
Klubtøj kan bestilles og købes via hjemmesiden - vi håber på at være klar hurtigst muligt.
Vi spiller i samme design som sidste sæson.
Frivillige
Når man er spiller i Højbjerg Badminton Klub håber vi, at børn og forældre støtter op om
de frivillige opgaver. Der er små og lidt større opgaver og alle er vigtige for at drive en god
klub, hvor det skal være rart at komme i.
Alle ungdomsspillere (U11 og opefter) forventes at tælle nogle seniorholdkampe i løbet af
sæsonen. I får info herom senere. Facebookgruppe for hele klubben ‘Højbjerg Badminton
Klub’ – meld dig gerne til gruppen.
Følg med…
Facebookgruppe til ungdom ‘Højbjerg Badminton ungdom’ - vi vil prøve at bruge denne
gruppe mere i ungdomsudvalget og tilmeld gerne både barn og forældre til gruppen.
Hjemmeside - www.hojbjerg-badminton.dk [2]. Vi vil også prøve at opdatere
hjemmesiden løbende.
Information og kommunikation er i højsædet og vi er i gang med at blive dygtigere.
Mvh. UngdomsUdvalget

Links:
-----[1] http://www.badmintonpeople.dk/
[2] http://www.hojbjerg-badminton.dk/
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