
 
Nyhedsbrev september 2019 

 
FANØ lejren er godt overstået 
57 spillere, en flok trænere og et stort antal frivillige forældre har igen i år ydet en kæmpe indsats, 
for at vi for 40. gang kunne gennemføre den traditionsrige FANØ lejr for Højbjerg Badminton 
Klubs egne spillere. Der skal lyde en kæmpe tak til alle, som har hjulpet med at planlægge FANØ 
lejren og/eller være med undervejs. Uden frivillige forældre - ingen FANØ lejr. Tusind tak. 
 
Træningen er i fuld gang 
Med 274 antal ungdomsspillere til sæsonstart 5. august er træningen nu i fuld gang. 
 
Klubtøj  
Det nye klubtøj for sæson 2019-2021 er blevet prøvet af rigtig mange ungdomsspillere og flere 
seniorspillere.  
Hver enkelt spiller bestiller klubtøjet på: https://yonexportalen.com/shop/frontpage.html 
Brugernavn er: hojbjergbk. Password: hojbjergbk19 
Deadline for bestilling er den 6. september og du kan prøve det denne dag kl 17-20. 
Klubsæt bestående af 5 dele (til 1200 kr. incl. sponsortryk, klublogo og barnets navn på ryggen af 
t-shirt og jakke). Det er vigtigt at deadlines overholdes, da den samlede bestilling fra hele klubben 
afsendes på en gang fra Yonex.  
Har du spørgsmål vedr. tøjbestilling kontaktes: Marianne Østergaard Christensen 
(moec1211@gmail.com eller 2020 8055) eller til Christina Bilenberg (bilenberg8@gmail.com eller 
2640 0020). Tøjet udleveres i klubben, så snart det er klar fra trykkeriet.  
 
Ny ungdomsformand 
1. august var der skiftedag på formandsposten for Ungdom. Der skal lyde en stor tak til Brian 
Lund, for alt det du har gjort for Ungdom de seneste 2 år. 
Gustav Lanng Madsen er på generalforsamlingen tilbage i maj måned blevet valgt til ny 
ungdomsformand. Gustav har 2 børn, Wilhelm spiller badminton i klubben i U15 og Magnus 
spiller fodbold i Lyseng. Gustav er også selv aktiv på badmintonbanen med motionisterne om 
mandagen. 
Gustav har følgende tanker med sit nye virke for ungdomsafdelingen:  
‘Super glad for at kunne bidrage og ser frem til samarbejdet med gode og dygtige mennesker. Vi 
har en god klub hvor de unge holder af at komme og det skal de blive ved med. Jeg er stor fan af 
vores motto i klubben ‘Fællesskab, udvikling, glæde, engagement, respekt’ også kaldet FUGER.’ 
 
Holdkampe 
Alle børn, der træner i Højbjerg Badminton Klub, tilbydes at spille holdkampe. Trænerne spørger 
alle børn, om de ønsker at komme på et hold, der skal deltage i holdkampe, hvor der fx kan være 
4 børn på hvert hold. Alle børn kan være med (også nybegyndere). Til hvert hold tilknyttes en 
holdleder, som sørger for det praktiske med planlægning af kørsel, udfylde kampseddel osv. Det 
er trænerne, der sammensætter holdene og laver holdopstillinger. Holdkampene spilles i 
følgende weekender: Uge 43, 46, 49, 2, 4, 8, 10, så der må gerne sættes et lille kryds allerede nu 
i familiekalenderen. Kampene spilles enten lørdag eller søndag.  
 
Tællere til senior holdkampe 
Når seniorerne spiller holdkampe på hjemmebane, er der den aftale i klubben, at 
ungdomsspillerne skal tælle deres kampe. Det er en del af det at være spiller i Højbjerg 
badminton klub, at man skal tælle mindst en gang i løbet af en sæson. 
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Lise Lippert hjælper klubben med at finde børnene. I må meget gerne melde jer til hende på  
l_skotte@hotmail.com og på Facebook Ungdom når hun søger efter spillere. 
 
Badmintonpeople er afløst af Badmintonplayer 
Fremover foregår tilmelding til stævner på www.badmintonplayer.dk. Det brugernavn man havde 
på ‘Badmintonpeople’ er overført til det nye system. 
Ungdomsudvalget holder et lille møde for nybegyndere/interesserede, som har lyst til at få et par 
tricks i forhold til ‘tilmelding af stævner med mere’ den 6. september kl. 19. Der er tilmelding på 
‘begivenhed’ på Facebook under Højbjerg Badminton Klub. Skriv gerne kommentar på facebook, 
hvad du vil høre omkring, så vi kan forberede det. 
 
Sponsorat fra Aura 
Lige inden sommerferien var ungdomsafdelingen så heldige at få tildelt et sponsorat fra AURA på 
10.000 kr. Søren Madsen havde lavet en rigtig grundig ansøgning, så det blev belønnet med en 
check på hele 10.000 kr. (max beløbet, som blev givet). Der var over 100 ansøgere til puljen af 
penge hos Aura. Stærkt gået Søren. Pengene ønskes brugt på at styrke ungdomsafdelingen på 
den måde, at vi ønsker at fastholde de unge i badmintonsporten. Vi vil prøve at lave nogle 
arrangementer for de ældste unge spillere og indholdet er ikke nødvendigvis badminton. Vi skal 
styrke fællesskabet mellem dem, så de ikke dropper ud af vores sport. Hvis du har gode ideer og 
vil være med til at lave et arrangement kan du kontakte Mette Irring: mette@klix.dk 
 
Kommende arrangementer: 
6. september kl. 18.00 
Den første LIGA kamp i sæson 2019/2020 spilles på hjemmebane. Dagens modstander er 
Skovshoved. Der er nye tiltag med Fan Zone (Fælles spisning kl. 17.00, heppekor, autografer fra 
Line Kjærsfeldt og Hans Kristian Vittinghus). Kom og støt vores hold. 
 
9. september kl. 19.00 (mødelokalet på 1. sal) 
Infomøde for nye forældre til børn ‘nye i badminton’. Tilmelding på Facebook - en begivenhed er 
oprettet. Skriv gerne spørgsmål/kommentarer, hvad du ønsker info omkring. 
 
7. oktober kl. 19 
Forældremøde om den kommende sæson for alle forældre ved sportschef Michael Kjeldsen. 
 
Fælles stævner med trænere: Højbjerg Badminton Klub sender trænere med til et antal udvalgte 
stævner. Se aktivitetsoversigten på hjemmesiden 
https://hojbjerg-badminton.dk/ungdom/aktivitetsoversigt/ 
 
Følg gerne med på Højbjerg badminton klubs Ungdoms Facebookside, som er en lukket gruppe 
for alle forældre og børn - anmod endelig om medlemskab. 
Facebook: Højbjerg Badminton Ungdom 
 
Vi glæder os til en ny sæson 2019/2020 
 
Mange sportslige hilsner fra ungdomsudvalget 
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