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Nyhedsbrev september 2021 

 
Sæsonen 2021-2022 er nu i fuld gang: 
Det er så dejligt at komme i hallen og se/høre, hvordan der er liv og glade dage. Der trænes på livet løs. 
Stort velkommen til alle. Vi glæder os til en rigtig god sæson. 
 
Rigtig meget kommunikation vedr. Højbjerg Badminton Ungdom foregår i Facebookgruppen Højbjerg 
Badminton Ungdom (lukket gruppe for ungdom). Er du ikke allerede medlem, så skynd dig at blive det! 
 
 
Nyt klubtøj: 
Der er fuld gang i prøvning af klubtøj. Har dit barn prøvet klubtøj - ellers er det NU.  
DEADLINE FOR BESTILLING ER 18. SEPTEMBER.  
Tøjet kan prøves i mødelokalet på 1. sal indtil 18. september (Mandag til fredag fra kl. 16.00-18.30 samt 
lørdag kl. 10.00-11.30). DEREFTER ER DET SLUT MED AT PRØVE. 
 
Alle spillere i hele klubben får tilbudt det samme tøj - lige fra miniton til senior/liga og motionister. Sættet 
er udstillet udenfor ‘buret’. Klubben får nyt tøj hvert andet år. Klubtøjet bruges til holdkampe og 
turneringer. Det er frivilligt, om man vil have klubtøj. Der trykkes navn på tøjet. Det må også gerne 
bruges til træning. 
Man kan købe: Jakke, bukser, t-shirt, shorts og nederdele. Der bliver lavet en pakke med 5 dele, men 
man kan også købe delene enkeltvis. Priserne fremgår af shoppen, hvor ungdom bestiller klubtøj. Gå ind 
på Højbjerg Badminton Klubs hjemmeside. Vælg ‘shop’, Vælg ‘ungdom’. https://hojbjerg-
badminton.dk/produkt-kategori/ungdom-2/ 
 
Tøjet forventes at være klar til holdturneringen, der starter i uge 43. 
 
Har du spørgsmål vedr. klubtøj sendes sms/messenger til Tanja Blittrup (tlf.nr. 2030 4080) eller 
Marianne Østergaard Christensen (tlf.nr. 2020 8055).  
 
 
Holdkampe 
Højbjerg Badminton Klub har altid rigtig mange hold tilmeldt holdturneringen, der er en landsdækkende 
turnering, der afsluttes med DM for hold i foråret 2022. Alle børn kan spille holdkamp. Der er typisk 
mellem 4 og 7 på et hold, og der spilles typisk 4-6 weekender om året (enten lørdag eller søndag). 
Spillerne inddeles i hold med jævnbyrdige kammerater, så der bliver spillet rigtig mange gode kampe. 
Deltagelse er gratis for den enkelte spiller. For de yngste spilles holdkampene typisk inden for 0,5-1,5 
times kørsel. 2-3 holdkampe er typisk på hjemmebane i Højbjerg Hallen.  
Tilmelding til hold skal ske til træning i hallen til trænerne i nærværende uge (uge 37).  
 
For sæsonen 2021-2022 ligger holdkampene i følgende weekender: Uge 43, 46, 49, 2, 5, 8 og 10. 
 
 
Omklædningsrum/baderum er givet fri: 
Alle spillere er nu velkomne til at benytte omklædningsrum og baderum i forbindelse med træningerne. 
UU opfordrer til at spillerne går i bad efter træning. Der er ikke noget som 3. halvleg. Der foregår meget 
sjov og ballade (fællesskab), som man ikke skal tage fejl af. Det er en god afslutning på dagens træning.  
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Sæt kryds i kalenderen: 
Der er en oversigt tilgængelig på Højbjerg Badminton Klubs hjemmeside, hvor man kan se de 
kommende aktiviteter (stævner hvor Højbjerg Badminton Klub sender trænere med, aktiviteter for 
spillerne osv.). https://hojbjerg-badminton.dk/ungdom/aktivitetsoversigt/ 
 
Det er også muligt at se begivenhederne i klubbens kalender https://hojbjerg-badminton.dk/kommende-
begivenheder/ 
 
De 2 kommende forældre-arrangementer er også annonceret på facebook - under Højbjerg Badminton 
Ungdom, under begivenheder: 
 

● Coaching seminar og intro til nye badminton forældre. 
Den 20. september kl. 19-21 på 1. sal.  
Cheftræner Michael Kjeldsen giver gode råd om forældrecoaching til holdkampe og turneringer. 
Der vil også være mulighed for at få en dialog om at være ny i badmintonsporten - altså børn og 
forældre, der lige er startet til badminton får tips og input, hvad man skal som forældre. 
 

● Informationsmøde for forældre om den nye sæson for ungdom.   
Den 4. oktober kl. 19-21 på 1. sal. 
Cheftræner Michael Kjeldsen informerer om vores mål, initiativer, fællesskab, trænere, 
turneringer mv. for ungdom i Højberg. Michael Kjeldsen vil også fortælle om ungdomsholdene for 
sæsonen 2021/2022. 

 
 
NYT fra Ungdoms Udvalget (UU): 
UngdomsUdvalget består af 12 forældre, der bl.a. hjælper med at organisere ungdomsturneringer, info til 
holdledere, halansvarlige, klubtøj, planlægning af Fanø-lejr, sociale arrangementer og meget mere. Det 
er en god frivillig opgave, som supplerer trænernes indsats, så Højbjerg Badminton Klub er et godt sted 
for alle. Har du lyst til at bidrage, så kontakt os :) 
Vi vil gerne sige tak for indsatsen til Mette Olander, der har været med i UngdomsUdvalget i sæsonen 
2020-2021. 
Samtidig vil vi byde velkommen til Karina Haugaard Bendixsen, som er trådt ind i stedet for. Karina har 
en søn (Niels Bendixen), der spiller U13. 
 
Husk at holde dig opdateret om, hvad der rører sig i klubben - følg med på facebook: 

● Højbjerg Badminton Klub (synes godt om) 
● Højbjerg Badminton Ungdom (lukket gruppe for ungdom) 

 
Velkommen til alle - nye som gamle. Vi håber, at vi får en rigtig god sæson, som de plejer at være - med 
en masse gode træninger, oplevelser og super gode fællesskaber på kryds og tværs. 
 
Mange hilsner ungdomsudvalget.  


