
 
 
  
Nyhedsbrev november 2019 
 
Sæsonen er godt i gang og holdkampene er startet. Højbjerg Badminton Klub har 35 hold tilmeldt 
holdturneringen - det er Danmarksrekord. 
 
Ungdomsudvalget vil gerne sige stort tak til alle jer - børn og forældre - som giver et nap med af både stort og 
småt i klubben.  
 
Sociale aktiviteter på tværs - AURA sponsorat 
Fredag den 25. oktober var der arrangeret en fælles hygge aften startende med yoga kl. 17.30. Derefter var 
der fællesspisning i bistroen og frit spil i hallen. Der var tilmeldt 33 spillere i alderen U15 (2. års) og U17/U19. 
Dette arrangement var det første i en række af arrangementer, som støttes fra det sponsorat, Højbjerg 
Badminton Klub fik fra AURA. Flere spillere har givet udtryk for, at det er rigtig hyggeligt at være sammen 
under afslappede forhold. Der er tid til at hygge på kryds og tværs, snakke, spille små fjer spil - ikke et stramt 
program med en masse kampe/øvelser. De glæder sig allerede til næste gang. 
 
Samme aften var der arrangeret hygge for piger i alderen 6-9 år, hvor der også blev hygget igennem - 15 piger 
deltog. Pigerne spiste sammen med ‘de store’, men sad ved hver sit bord. Dette arrangement var med 
overnatning, så pigerne lå på rad og række i lokalet på første sal - det så mega hyggeligt ud. Succesen 
gentages senere på sæsonen, så hold øje på FB, hvor det annonceres. Denne gruppe af piger har sin egen 
facebook gruppe, der hedder ‘Piger i Højbjerg Badminton klub - ungdom’. Ebbe Nørgaard, tlf.nr. 2075 5620 er 
kontaktperson, hvis du har lyst til at høre mere om pigegruppen/arrangementer. 
 
Bad efter træning og holdkampe 
Ungdomsudvalget opfordrer til at vores ungdomsspillere går i bad efter træning, turneringer og holdkampe. 
Der er i klubbens baderum også sauna. Det styrker det sociale fællesskab. 
 
Klubtøj - julegaver 
Der er blevet bestilt en hel masse klubtøj. Det er et skønt syn at se ned i hallen, hvor børnene stråler i det nye 
klubtøj. Tak til alle dem, som har hjulpet med den store opgave. 
Hvis nogen har fortrudt, at de ikke fik bestilt - eller ønsker et par ekstra shorts eller andet - skal Marianne 
Østergaard Christensen kontaktes via sms på 2020 8055 eller via en PB på messenger.  
DEADLINE for bestilling er 20.11.19.Tøjet leveres til klubben uge 50 - så det er klar inden jul. 
Det er sidste chance for bestilling af klubtøj i denne sæson. Næste mulighed for bestilling af klubtøj bliver 
september 2020. 
 
Navn i bukserne 
En generel opfordring til alle: Skriv navn i jeres børns træningsbukser. Der ligger til tider mange bukser på 
bænkene, og det kan være svært at holde styr på, hvis der er hvis.  
Ungdomsudvalget vil gerne opfordre forældre til at bruge facebook gruppen; Højbjerg Badminton Ungdom, 
hvis man får et par ekstra bukser med hjem - eller mangler noget. Vi ved, at alle der mister klubtøj bliver rigtig 
kede af det og der ledes alle steder…… Det vil være en kæmpe hjælp for alle, hvis vi lige hjælper hinanden 
med at få tøjet til rette ejermand - hurtigst muligt efter at man opdager, at man har fået noget forkert med hjem! 
 
U13 og U15 hold fra Højbjerg Badminton Klub sendes til turnering i Ungarn - som repræsentanter for 
Danmark: 
Højbjerg sender 2 hold(U13 og U15) til turnering i Ungarn. Holdene skal spille mod landshold fra øvrige 
tilmeldte lande. Det er altid spændende at følge. Højbjerg ‘plejer’ at komme hjem med metal :-)  



Hold øje på facebook, hvor der kommer mere info. Turene er 100 % egenbetaling for de deltagende spillere. 
 
Ligakamp tirsdag den 26. november kl. 19.00 i Højbjerg 
Højbjerg/Via Biler spiller hjemmekamp mod Vendsyssel. Kom og hep på de store stjerner. Det bliver en fest i 
hallen. Mød bl.a. Christinna Pedersen, Kamilla Rytter Juul og Jan Ø. Jørgensen, som spiller for Vendsyssel. 
 
Hjemmestævne 14.-15. december i Højbjerg for U13 ABCD 
Vi håber, at rigtig mange af vores ungdomsspillere har lyst til at deltage i stævnet. Det plejer at være rigtig 
sjovt at spille på hjemmebane. Tilmelding foregår som normalt via www.badmintonplayer.dk 
 
Donation af præmier til turneringer  
Højbjerg badminton klub afholder to ungdomsturneringer i denne sæson og vi vil være taknemmelige for 
gavedonationer til både præmier til nummer 1,2 og 3 samt mindre gaver til alle de børn som tæller kampene. 
Kontakt Line Roslyng fra ungdomsudvalget på tlf: 26362292 
 
Juleafslutning fredag 20. december  
Alle ungdomsspillere inviteres til juleafslutning med hygge badminton og julegodter den sidste fredag før jul. 
Alt andet træning er aflyst. Tilmelding på opslagstavlen i forhallen. Husk nissehuen. 
Kl 15.00-16.30 er for U9-U11 
Kl 16.30-18.00 er for U13-U15-U17-U19 
 
Jule badmintonlejr 28. december til 29. december (1 overnatning) - først til mølle 
Der arrangeres i år en jule badmintonlejr for årgang 2004, 2005 og 2006. Der kan allerede nu tilmeldes via 
klubbens hjemmeside. www.hojbjerg-badminton.dk Vælg Shop - Vælg Ungdom. Der er plads til 36 deltagere.  
 
Jule/nytårsferien 
Sidste træning inden jul bliver torsdag 19. december. Juleafslutning for alle ungdomsspillere fredag 20. 
december om eftermiddagen. Hallen er åben for frit spil fra 21. december til og med 5. januar i tidsrummet kl. 
9-18. Den 28-29. december er hallen optaget begge dage pga lejr. 
Vi ses igen mandag den 6. januar 2020 med normale træningstider.  
 
Forældre barn turnering fredag den 17. januar 2020 
Forældre barn turnering er en sjov eftermiddag i hallen, hvor du tilmelder dig sammen med et familiemedlem i 
double og dyster mod dine klubkammerater og deres familie. Nærmere info følger mht. tilmelding.  
 
Ligakamp fredag 24. januar 2020 
Højbjergs ligahold spiller hjemme mod Greve. Kom og hep og se international badminton. 
 
DMU 27.-29. marts 2020 - årets klubtur med fælles transport 
Reserver allerede nu denne weekend til en sjov badminton weekendtur med dine klubkammerater til ‘det 
uofficielle danmarksmesterskab’ for rækkerne A-B-C-D og M. 
Klubturen arrangeres af Janni Thillemann (28137303), Søren Madsen (29364366) og Christina Bilenberg 
(26400020), hvis nogen har input/gode ideér. 
 
På Ungdomsudvalgets vegne (UU) ønskes alle en rigtig dejlig jul og godt nytår. Vi glæder os til at se jer alle i 
hallen igen i 2020 til endnu mere fjer. 
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