
 
 

 
Nyhedsbrev september 2020 

 
NYT Ungdoms Udvalg (UU): 
Hen over sommeren har vi fået samlet et nyt ‘hold’ til Ungdomsudvalget for sæsonen 2020-2021. 
Der skal lyde en kæmpe tak til Anne Bloch Østergaard, Søren Madsen, Christina Bilenberg og 
Mette Irring, der alle har lavet et kæmpe frivilligt arbejde i den tid, de har været med i UU.  
De har bl.a. stået for Fanø lejr, holdkampe, informationsformidling (facebook, webside, nyheds- 
breve), arrangementer, klubtøj og meget mere. 
 
Nu er der sammensat et nyt hold, som består af: 
Janne Hastrup Jensen, Anne Krabbe, Trine Bendix Jacobsen, Adam Adam, Michael Lemming, 
Mette Olander, Marianne Østergaard Christensen, Line Rømer Roslyng, Gustav Lanng Madsen, 
Kirstine Simoni Faurholt, Susan Elmkjær og Tanja Blittrup. Disse forældre dækker klubbens 
ungdomsafdeling bredt - lige fra U9 til U19 - samt bredde og elite. Vi glæder os til at lære hinanden 
at kende og få fordelt ansvaret for de mange opgaver, der er i en klub som Højbjerg.  
Fra sæsonstart har vi ca. 330 ungdomsspillere og forventer at tilmelde rigtig mange hold til 
holdturnering. 
 
Ungdoms Danmarks Mesterskaber (UDM): 
I weekenden den 14.-16. august blev der afviklet Ungdoms Danmarks Mesterskaber i Greve, som 
var udsat fra foråret 2020, så der blev spillet i de ‘gamle’ rækker, som man spillede i - før 
sommerferien. Højbjerg havde 33 spillere tilmeldt turneringen (U13M-U15E-U17E-19E). Det blev til 
10 guld, 10 sølv og 9 bronzemedaljer fordelt på 18 spillere. Se mere på facebook, Højbjerg 
Badminton Klub, hvor der er mange flere detaljer. Alle medaljetagerne blev fejret i klubben med 
kage og saftevand den 18. august. Stort tillykke til alle. 
 
Gode oplevelser fra turneringerne - deles på facebook i EN tråd: 
Når der afvikles ungdomsturneringer i det ganske land, har Højbjerg Badminton Klub altid en 
masse spillere med. Vi vil så gerne følge med i, hvad I hver især oplever. Hygger børnene sig 
udenfor banen/på banen? Hvad med forældrene? Billeder af glade børn sammen med andre børn 
fra andre klubber....osv. 
Vi vil rigtig gerne opfordre til billeder, der illustrerer Højbjerg Badminton klubs værdier FUGER: F 
(Fællesskab), U (Udvikling), G (Glæde), E (Engagement) og R (Respekt). 
 
Hver weekend opretter Tine Bay EN tråd, hvor vi kan uploade billeder fra turneringerne. Vi vil 
gerne opfordre alle til, at der KUN bliver oprettet EN tråd og at den oprettes på Højbjerg Badminton 
Klubs facebook side. Billeder sendes til Tine Bay via messenger. Det er også OK at uploade 
billeder selv, når tråden er oprettet. 
Vi håber, at I vil hjælpe os med at sikre, at Højbjerg Badminton Ungdoms facebook side kan 
bruges til vigtige informationer om aktiviteter i klubben, træninger, hallen osv. 
 
Uden frivillige - ingen klub 
Der er utrolig mange opgaver i en stor klub som Højbjerg Badminton Klub, der løses af frivillige. 
Godt nok har vi fået et stort ungdomsudvalg - men der er samtidig brug for en masse hjælpende 
hænder til de praktiske opgaver, der skal udføres i løbet af sæsonen. Det er som forældre en rigtig 
god måde at lære klubben og menneskene i  klubben endnu bedre at kende. 
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Tællere (Meld dig nu): 
Til senior holdkampe (ikke LIGA) skal der igennem hele sæsonen bruges tællere. Hvert barn fra og 
med U11 skal i løbet af sæsonen hjælpe med at tælle minimum 1 gang. Lise Skotte Lippert er 
ansvarlig for at bemande ‘posterne’, så venligst støt op, når Lise skriver til jer. 
De første kampe er 19. september, hvor der skal bruges 8 tællere kl. 13.00 og 8 tællere kl. 16.00. 
Der er mødetid 15 min. før.  
Meld jer allerede NU - til Lise Skotte Lippert på messenger eller på sms til 2621 5930 eller i tråden, 
der allerede er oprettet på Højbjerg Badminton Ungdom. 
 
Vedr. covid 19 
Som klub tager vi de forholdsregler, der bliver os givet fra Badminton Danmark og Aarhus 
Kommune. 
Vi håber, at vi kan få en rimelig normal træning, som vi kender den, men følger naturligvis med i 
udviklingen. Følg med på facebook, hvor vi skriver, når der sker ændringer i forholdsreglerne.  
 
Holdkampe 
I forbindelse med tilmelding til træninger, er spillerne blevet spurgt, om de ønsker at deltage i 
holdkampe. Trænerne vil i den kommende periode følge op på, om der er spillere, der ønsker at 
spille holdkampe, som ikke er tilmeldt. Alle kan deltage, da hver enkelt hold (mellem 4 og 7 
spillere) tilmeldes det niveau, som hver enkelt hold har. Der spilles holdkampe ca. 5-6 gange på en 
sæson (uge 43, 46,49 i 2020 og uge 2, 5, 8, 10,12 i 2021). 
Når man spiller badminton i Højbjerg Badminton Klub er deltagelse i holdkampe en del af 
kontingentet.  
 
Ny i badminton - intromøde aften 30. september kl. 19.00 
Er dit barn eller du ‘ny i badminton’ afholder UU en informationsaften, hvor alle er velkomne.  
Der fortælles om det at spille badminton i Højbjerg Badminton Klub, hvordan man tilmelder sig 
individuelle turneringer, hvordan man finder en makker osv. Derudover er der masser af mulighed 
for at stille spørgsmål. Tilmeld dig på begivenheden under ‘Højbjerg Badminton Ungdom’, så vi har 
en fornemmelse af, hvor mange der kommer. Træner Peter Lauritzen vil være til stede, samt Trine 
Bendix Jacobsen og Marianne Østergaard fra UU. 
 
Klubtøj og håndklæder: 
Vi fortsætter denne sæson med det petroleums blå tøj, som klubben fik sidste sæson. Vi har altid 
klubtøjet i 2 sæsoner.  
Nye spillere eller spillere, der er vokset ud af tøjet eller skal have suppleret op, kan bestille Yonex 
klubtøj ved at udfylde en bestillingsseddel. Trænerne har sedlerne. Deadline for bestilling er 4. 
september. 
Vi har ikke ‘prøvetøj’, så hvis du er i tvivl om størrelsen, så prøv at snakke med de andre spillere i 
klubben, som du er på størrelse med. 
Marianne Østergaard Christensen er kontaktperson og kan træffes på tlf.nr. 20208055, hvis der er 
spørgsmål. 
 
Et nyt tiltag er ‘Højbjerg’ håndklæder med klublogo og navn. Disse kan bestilles i 2 størrelser - alle 
i støvet blå med hvid brodering - se mere på facebook - under Højbjerg Badminton Ungdom.  
 
Frit spil i hallen i weekender: 
Hallen er åben for frit spil i hallen både lørdage og søndage i tidsrummet kl. 10-19. Husk at 
efterleve COVID 19 reglerne og hold orden i hallen. Fjern bolde fra banerne og affald skal i 
skraldespandene, så der er pænt, når de næste kommer i hallen. 
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Ny infotavle i forhallen: 
I forhallen er der hængt en stor elektronisk infotavle op. Der vil være info for alle grupper - ungdom 
- senior - U60 - Tabata Foodpoint - fælles info for alle.  
For ungdom er det UU udvalget, der er ansvarlig for info til den elektroniske tavle. Næste gang du 
kommer til hallen - stop og op kig på tavlen :-) 
 
Nyt turneringsprogram: 
Fremover findes turneringsinfo på Badmintonplayer.dk under sæsonplan og den enkelte turnering. 
Hvis man gerne vil se detaljerede oplysninger om turneringen, kan disse findes her: 
https://badmintondenmark.tournamentsoftware.com/ 
Deadline for tilmeldinger til individuelle turneringer er ALTID torsdage inden midnat. Deadline for 
tilmelding ser man under invitationen til den enkelte turnering. Deadlines skal overholdes. 
Højbjerg Badminton Klubs trænere deltager årligt i et antal turneringer, hvor vi opfordrer vores 
spillere til at deltage. De udvalgte stævner meldes ud snarest, så hold øje på facebook. Disse 
stævner styrker sammenhold, fællesskab og giver gode oplevelser for alle deltagere. 
 
Drikkevandsautomat 
Der installeres en drikkevandsautomat i forhallen i løbet af kort tid. 
 
Kontingent: 
Der udsendes kontingenter på mail til hver enkelt spiller. Betaling af rate 1 er den 8. september. 
Rate 2 skal betales til december. 
 
Kommende arrangementer (Hold øje på facebook): 
19. september: Senior holdkampe: Der skal bruges 16 tællere (8 stk. kl. 13.00 og 8 stk. kl. 16.00). 
Se opslag længere oppe. 
21. september: Coaching v/Michael Kjeldsen 
30. september: Ny i badminton - blandet info om at spille badminton i Højbjerg Badminton Klub. 
Uge 41: Foto af alle hold, der skal spille holdturnering (hold øje på facebook) 
5. oktober kl. 19.15: Forældremøde og holdturnering v/Michael Kjeldsen 
6. oktober: Foredrag af Camilla Martin 
 
Husk at holde dig opdateret om, hvad der rører sig i klubben på facebook på følgende 3 
steder: 

● Højbjerg Badminton Klub 
● Højbjerg Badminton Ungdom 
● Køb og salg af badmintongrej (en gruppe under Højbjerg Badminton Klub) 

 
TABATA - er godt igang: 
Den nye cafe i hallen er godt i gang. Der kan både spises i cafe’en eller hentes som ‘take away’.  
 
Vi glæder os til en ny sæson med en masse oplevelser for både børn og voksne. 
 
Vi ses i hallen. 
 
Mange hilsner ungdomsudvalget. 
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