
  
 
  

 
NYT fra Ungdoms Udvalget (UU): 
I skrivende stund arbejder ungdomsudvalget ud fra, at der snart bliver åbnet op for, at vi kan samles 
igen. Om vi skal starte med at mødes udenfor i mindre grupper - eller vi får lov at komme ind i hallen - 
må vi vente med at se.  
 
Sæsonen forlænges: 
Bestyrelsen i Højbjerg Badminton Klub har besluttet, at sæsonen forlænges til skolernes sommerferie. Vi 
afventer de nye restriktioner og melder ud hurtigst muligt, hvordan træningen afvikles.  
 
Løbehold, hvis træningen starter med udendørs idræt: 
Der arbejdes på at få nogle løbehold op at stå - hvis det bliver udendørs træning til at starte med. Kunne 
du tænke dig at blive løbetræner for en mindre gruppe spillere? Send en mail allerede nu til Gustav 
Lanng Madsen på gustavlanng@gmail.com. Oplys navn, mobilnr. og mailadr. samt evt. hvilken dag og 
tidsrum, du kan være løbetræner. Puljen af frivillige løbetrænere overdrages til trænerteamet, som 
efterfølgende sætter hold og løbetrænere sammen.  
 
Holdkampe 
Badminton Danmark har meldt ud, at de meget gerne vil sætte gang i afvikling af de manglende hold- 
kampe, så snart der er åbnet op for adgang til hallerne, så der kan blive afholdt hold DM i samtlige 
årgange for ungdom.  
 
Aktiviteter i foråret (flere datoer er rykket): 

● Webinar for alle medlemmer af Højbjerg Badminton Klub den 25. februar. Hold øje med mail med 
nærmere info om tidspunkt, tilmelding og dagsorden. Bestyrelsen glæder sig til at dele info med 
alle. 

● Mental motion foredrag for ungdom og forældre 19. marts. Der er ledige pladser - se her  
https://hojbjerg-badminton.dk/produkt/hvordan-stoetter-vi-bedst-i-modgang-og-medgang 
https://hojbjerg-badminton.dk/produkt/hvad-er-mental-styrke/ 

● DM for hold spilles 22. maj - 23. maj 
● DMU afvikles i Grindsted 18. juni - 20. juni 
● UDM (Elite) afvikles i Greve 18. juni - 20. juni 
● Uge 26: Summer Camp i Højbjerg for U13M/U15ME/U17ME/U19ME (med overnatning). 

Yderligere info kommer snart på hjemmesiden og facebook. 
● Uge 27: Summer Camp i Højbjerg for U11ABCD/U13ABCD/U15ABCD (dags lejr kl. 9.00-16.00). 

Yderligere info kommer snart på hjemmesiden og facebook. 
● Uge 31: Fanø lejr. Har du som forældre lyst til at være medhjælpende deltager til året Fanø lejr, 

så kontakt Susan Elmkjær, selmkjr@gmail.com.  
 
Husk at holde dig opdateret om, hvad der rører sig i klubben på facebook på: 

● Højbjerg Badminton Klub (synes godt om) 
● Højbjerg Badminton Ungdom (lukket gruppe for ungdom) 
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Nyt klubtøj: 
Til den nye sæson efter sommerferien 2021/2022 - skal hele klubben have 
nyt klubtøj. 
Tøjet forventes klar til holdturneringerne, når de starter til efteråret 2021. 
 
Alle spillere får det samme tøj - lige fra miniton til senior/liga og motionister. 
Eneste forskel bliver sponsortryk.  
Der bliver 3 forskellige sponsor setup: Ungdom, Senior og Liga. 
Der bliver udbudt følgende: Jakker, bukser, t-shirt, shorts og nederdele. Der 
bliver lavet en pakke med 5 dele eller man kan købe delene enkeltvis.  
Som noget nyt i år, vil vi tilbyde navnetryk på bukserne. Priser og bestillings info kommer senere. Hold 
øje på facebook med meget mere info og afsløring af det nye design. Det bliver så flot. Glæd jer. 
  
Vi får leveret prøvetøj af både dame-/ og herrekollektionen fra str. 6 (drenge)/8-10 (pige) og op til XXXL, 
så alle skal prøve tøjet, inden hver enkelt bestiller det. Prøvetøjet forventes leveret i august.  
 
Vi får brug for en masse frivillige til at hjælpe med den store opgave, som nyt klubtøj til en hel klub 
indebærer (også gerne de ældste ungdomsspillere må melde sig som hjælpere): 

1. Der skal bruges hjælpere i prøverummet, som skal hjælpe spillerne med at finde den rette 
størrelse og holde orden. 

2. Der skal bruges hjælpere til at pakke klubtøjet i poser. 
3. Der skal bruges hjælpere til at udlevere klubtøj til hver enkelt spiller. 

 
Kunne du tænke dig at give en hånd med, så send en sms til Marianne på 2020 8055. Vi begynder at 
forberede projektet hen over foråret, så vi vil gerne have navnene ind nu, så vi ved, hvem der kan og vil 
hjælpe os. 
Tanja Blittrup og Marianne Østergaard Christensen bliver kontaktpersoner vedr. klubtøj for hele klubben. 
 
Spiller lounge på 1. sal: 
Ungdomsudvalget arbejder på at få indrettet et rigtig lækkert hygge rum på 1. sal i mødelokalet, som vi 
tænker skal bruges til hygge før og efter træning, holdkampe samt ved turneringer. Der kan laves lektier, 
eller man kan mødes om et spil airhockey - eller et brætspil. 
Har du nogle brætspil eller andet, som kan bruges i lokalet - så tager vi meget gerne imod. Kontakt 
Susan Elmkjær, selmkjr@gmail.com, for aflevering. 
Vi skal alle hjælpe med at holde orden i lokalet, så det fortsat kan bruges til møder. 
 
Fonde 
Vi har modtaget 5000 kr. af Nordea Fonden til to arrangementer til de ældste ungdomsspillere. Vi håber 
på, at disse arrangementer hjælper de unge til at lære hinanden bedre at kende, på tværs af niveau, 
alder og køn. Så snart Covid-19 restriktionerne er forbi, starter vi planlægningen.  
 
TABATA - er kommet godt igang: 
Husk at de holder åbent hver dag fra kl.16.00-19.30 med take away mad.  
 
Vi håber snart, at vi kan ses i hallen. 
 
Mange hilsner ungdomsudvalget.  
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