
Nyhedsbrev januar 2020 

Godt nytår og hermed årets første nyhedsbrev fra ungdomsudvalget. 

Sæsonen har indtil videre budt på en masse badminton, både træning, holdkampe og 
turneringer. Derudover har flere børn været samlet til natbadminton, juleafslutning, 
julebadmintonlejr, pigehygge, ungdomsaftener, forældre/barn turnering, heppekor til 
Ligakampe og flere børn mødes i hallen med kammerater eller familien til hyggebadminton 
og socialt samvær.  
Ungdomsudvalget arbejder på flere Aura sponsorerede arrangementer 

DMU er årets klubtur for alle (ikke elitespillere og U13M) 
Det foregår i Varde den 27.-29. marts. 
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. 
Se yderligere information på hjemmesiden og Facebook gruppen Højbjerg Badminton 
Ungdom.  
Det er vigtigt, at dit barn bliver tilmeldt korrekt på både www.badmintonplayer.dk  og 
www.hojbjerg-badminton.dk Yderligere informationsmail kommer primo februar. 

Hold DM 
De hold, der vinder deres holdturnering, - går videre til hold DM, der afholdes i weekenden 
den 25. og 26. april. Til hold DM deltager alle vinderne fra Danmarks landsdele (Jylland, 
Fyn, Sjælland). De enkelte årgange samles hver sit sted. Nærmere info kommer fra 
holdlederne. 

Klubmesterskaber  foregår i uge 18 om eftermiddagen og slutter med finaler og 
præmieoverrækkelse om fredagen.  

Sommerlejr for alle aldre 
A-D række: 29. til 30. juni
E og M række: 1. til 5. juli
Hold øje på Facebook, spørg din træner og afvent tilmelding senere.

Fanølejr 
Klubbens traditionsrige Fanølejr er for alle ungdomsspillere og foregår på Fanø fra den 3. 
til 8. august. Book allerede nu kalenderen.

Ligakampe 
Næste ligakamp foregår på neutral bane i Grindsted tirsdag den 28. januar - kom med på 
Ligatur med fælles bus (100 kr. incl. sandwich, vand og bus). Tilmelding på Højbjerg 
Badminton Klubs Facebookside (Først til mølle). Vi håber bussen bliver fuld af heppe glade 
tilskuere. 
Sidste ligakamp inden slutspillet er mandag den 3. februar på hjemmebane. Vi håber, der 
kommer rigtig mange tilskuere. 

Sportslige hilsner fra ungdomsudvalget 

http://www.badmintonplayer.dk/
http://www.hojbjerg-badminton.dk/



