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	Nyhedsbrev	fra	UngdomsUdvalget 

Marts 2019 
 

Sæsonen 2018/2019 lakker mod enden, men der er stadig mange aktiviteter inden sommerferien. 
 
UU har et ønske om, at sæsonen afsluttes med en rigtig god fest den 21.	juni	for både spillere og 
forældre. For at denne fest kan blive til noget, er der igen brug for hjælp fra forældre - og også gerne 
nogle U15/17’ere til planlægning og det praktiske arbejde. Har du gode idéer eller vil bidrage med at 
arrangere festen, så skriv til Mette på mette@klix.dk 
 
Er du forresten medlem af Højbjerg Badminton Klub på facebook? 
Vi skriver også meget info ud til ungdomsspillere og forældre i facebookgruppen	Højbjerg	Badminton	
Ungdom, så anmod om medlemskab af denne, hvis du da ikke allerede er medlem. 
Du skal også følge med på vores hjemmeside: www.hojbjerg‐badminton.dk 
 
16.	og	17.	marts er der en masse ungdomsspillere, der deltager i LM	(Landsmesterskaber), der 
afvikles flere steder i landet. 
 
19.	marts	spiller	Højbjergs	ligahold	en	meget	vigtig	kamp	i	Langhøj. Vinder vi denne kamp, er der 
taget et stort skridt mod målet om at blive endnu en sæson i Badmintonligaen. Der arrangeres samlet 
buskørsel fra Højbjerg, og det er gratis at komme med, så kom og støt holdet. Mere info findes på 
Højbjergs facebook side. Tilmelding til busturen til Michael Kjeldsen. 
 
22.	marts	afholdes	forælder/barn	turnering. Der er pt over 30 par tilmeldt, og deadline for tilmelding 
er i dag den 15. marts i shoppen på hjemmesiden. Det plejer at være en sjov og anderledes turnering, 
hvor forældrene i høj grad får sved på panden. Til efterfølgende hyggelig fællesspisning tilmelder man sig 
(og evt. resten af familien) i Bistroen senest den 19. marts. 
 
29.‐31.	marts	er	der	DMU (Danmarks Mesterskaber for Ungdom) i Varde. Der er tilmeldt 69 børn, og 
der er arrangeret en klubtur med trænere og fælles overnatning på skolen. Her deltager 52 børn, og vi 
håber, det bliver en super tur. Det bliver fedt at være så stor en flok afsted, og om søndagen, når der skal 
heppes på klubkammeraterne til semi- og finaler, har vi måske det aller største heppekor i hallen. Mere 
info kommer snarest. 
 
5.‐7.	april	er	der	DM	i	Greve for Elitespillerne.  
 
13.‐14.	april	afholdes	DM	for	hold. Højbjerg Badminton Klub har hele 14 hold med. Det bliver rigtig 
spændende at følge. Hvis der skulle være spillere, der mangler klubtrøje, kan Marianne Østergaard (tlf. 
20208055) kontaktes, da vi har nogle få ekstra trøjer liggende. Klubben har tilmeldt alle holdene. Hver 
enkelt hold er selv ansvarlig for at arrangere evt. overnatning og bespisning (dette er også for egen 
regning). Der er kun trænere med 4+3 holdene og 4+2 (U11). Følg holdturneringen her. 
 
I	uge	17	afholdes	der	klubmesterskaber. Tilmelding foregår ved at skrive sig på den seddel, der 
hænges op på opslagstavlen i forhallen i næste uge. Det er gratis at deltage og alle kan være med. Michael 
Kjeldsen sammensætter par i både double og mix.  
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26.	april	kåres	klubmestrene	og	øvrige	fejringer (DM for hold, Individuel DM og vindere fra DMU), og 
der arrangeres hyggelig fællesspisning for hele familien. Hold øje med opslag på facebook, men sæt 
allerede kryds i kalenderen. Sæsonen afsluttes med klubmesterskaberne og disse kåringer. 
 
27.	april	afholdes	Miniton	turnering for klubbens yngste spillere (og forældre). 
 
I	uge	18	er	der	frit	spil i hallen. Der ingen trænere til stede eller anden organiseret træning. 
Åbningstider i hallen i uge 18 samt øvrige fridage/helligdage - hold øje på Facebook. 
 
Fra	6.	maj	til	28.	juni	tilbydes	sommertræning, hvor der veksles mellem 1 times træning i hal og 1 
times udendørs træning, så vi håber på godt vejr. Der tilbydes 1-2-3 ugentlige træninger, og deadline for 
tilmelding er 20. april - i shoppen på hjemmesiden.  
 
29.	juli	til	4.	august	er	der	Fanølejr for alle børn, der kan klare sig selv uden forældre hele ugen. Dog 
må de yngste spillere igen vige pladsen for evt. ældre, der gerne vil med. Mere info følger herom. 
 
Aktivitetsoversigten findes altid på hjemmesiden. 
 
UU	takker de forældre, der allerede har hjulpet eller har tilbudt at hjælpe med alle mulige forskellige 
opgaver. Der er fortsat i næste sæson brug for mange frivillige hoveder og hænder, der vil give noget tid 
til klubben og aktiviteterne for ungdomsspillerne.  
 


