
Nyhedsbrev august 2022

Klar til sæsonen 2022-2023
Det er snart tid til at komme i hallen igen - og dermed tid til liv og glade dage i hallen igen efter
sommerferien. Vi glæder os til en rigtig god sæson og ønsker alle velkommen - nye som gamle.

Træning starter op mandag d. 8. august. Alle forældre har før sommerferien fået en mail om
træningstider. Har du misset den, så kan du se træningsgrupper her. Har I spørgsmål til
træningsgrupperne bedes i rette jeres henvendelse til Peter Lauritzen – peterllauritzen@gmail.com
eller Michael Kjeldsen – sportschefen@hojbjerg-badminton.dk.

Kontingent
Der opkræves d. 15. august 1. rate af kontingentet. Den sidste rate (2. rate) opkræves primo 2023.
Der kommer ingen opkrævning. Pengene opkræves automatisk på det betalingskort, der blev betalt
fra i sidste sæson.
Nye medlemmer modtager information pr. mail.

Kommunikation - klubånd - HeppeHyggeHilse
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!

Klubbens værdier er et vigtig fokusområde for klubbens UngdomsUdvalg (UU) i sæson 2022/23. Vi
ønsker at sprede bevidstheden om disse værdi blandt alle vores medlemmer - ikke mindst jeres børn og
håber at de vil tage dem med videre i livet. Værdierne, som er det grundlæggende fundament i alt
klubbens arbejde, kalder vi: FUGER. Bogstaverne står for F(ællesskab), U(dvikling), G(læde),
E(ngagement) og R(espekt). Sådan et begreb som FUGER er en lidt abstrakt størrelse for børn og unge
mennesker at forholde sig til, og derfor vil vi i ungdomsudvalget fortsætte kommunikationsindsatsen, der
skal vise vores yngste medlemmer, hvad FUGER kunne betyde for dem i hverdagen.

At heppe. At hygge. At hilse. De tre H-ord er eksempler på klubbens værdier i praksis, som er lette for de
yngste at forholde sig til og praktisere i hverdagen. Vi kalder det: HEPPEHYGGEHILSE.

Vi vil i den kommende sæson løbende sætte fokus på at heppe, hygge og hilse via videoer på Facebook,
konkurrencer og gennem trænerne. Vi håber, at I som forældre løbende vil bakke dette fokus op, så de
unge får det helt ind under huden.

Omklædningsrum/baderum er åbne
Alle spillere er 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 for klubfællesskabet.
Der foregår meget sjov, hygge og ballade (fællesskab), som man ikke skal tage fejl af. Det er en god
afslutning på dagens træning.
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Klubtøj
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.
Vi fortsætter i det samme klubtøj som i sidste sæson.
Vil du gerne bestille klubtøj, skal du gå ind på Højbjerg Badminton Klubs hjemmeside. Vælg ‘shop’, Vælg
‘ungdom’. https://hojbjerg-badminton.dk/produkt-kategori/ungdom-2/
Hvis du gerne vil prøve tøjet inden du bestiller det, vil der medio september blive to dage, hvor tøjet kan
prøves. Datoerne meldes ud i Facebook Højbjerg Badminton Ungdom.
Man kan købe: Træningstrøje, 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 også klubtøjet bestilles.

Har du spørgsmål vedr. klubtøj kan du sende en sms/messenger til 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 2023. 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),
hvoraf 2-3 holdkampe er typisk på hjemmebane i NES Arena - Højbjerg Badminton Klub. 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
fra Højbjerg.
Tilmelding til holdkampe sker i september til træneren. Holdkampene er en god mulighed for at knytte
tættere bånd mellem børnene i klubben. Har I spørgsmål til holdkampe, så tag endelig fat i træner Peter
Lauritzen.

For sæsonen 2022-2023 ligger holdkampene i følgende weekender:
● 29-30 okt
● 19-20 nov
● 10-11 dec
● 14-15 jan
● 4-5 feb
● 25-26 feb
● 11-12 mar

Sæt kryds i kalenderen:
De 2 kommende forældre-arrangementer i efteråret:

● Informationsmøde for forældre om den nye sæson for ungdom.
Mandag d. 3. oktober 2022 kl. 19.15-21.00
Sportschef 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.

● Infomøde for holdledere
Vi opfordrer alle holdledere - nye som erfarne, til at deltage. På mødet taler vi holdlederens
opgaver, klubånd og kultur. Der lægges vægt på erfaringsudveksling ift., hvordan man får skabt et
godt hold på mange parameter, som også kan smitte af på hverdagen i klubben.
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● Fællesspisning ved ligakamp d. 4. oktober kl. 17.

● Fællesspisning ved ligakamp d. 8. november kl. 17.

● Infomøde om ESAA Elitesport Aarhus mandag d. 7. november kl. 19.00-21.00.

● Natminton d. 10.-11. februar 2023.

● Forældre-barn turnering i HBK d. 24. marts 2023.

● Klubmesterskab d. 24-28. april 2023.

Mere info om arrangementerne følger på bl.a. Facebook, så det er vigtigt at følge med her.

Til individuelle turneringer er der typisk ikke trænere med. Højbjerg Badminton Klub udvælger typisk 4-6
turneringer om året, hvor trænere fra Højbjerg deltager. Til disse turneringer håber vi på rigtig mange
deltagere fra klubben. De to første turneringer er:

● Victor LBS Herning d. 17.-18. september
● Victor Denmark junior Odense 19.-22. oktober

Flere turneringer følger. Tilmelding til turneringerne foregår på bamintonplayer.dk.

Ungdoms Udvalget (UU):
UU består af 8 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. Ny
formand for UU er Kirstine Simoni Faurholt, mor til Peter (U13) og Ole (U11). Har du lyst til at bidrage, så
kontakt os på ungdom@hojbjerg-badminton.dk :)

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)

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.
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