Nyhedsbrev - Køge Badminton Klub, sommeren 2015
Formanden har ordet...

Ungdomsafdelingen

Sæson 2014/15 i Køge Badminton Klub har været en
fornøjelse. Der er fuld fart på aktiviteterne - både på banen og uden for banen, stor forældreopbakning, sportslig fremgang, mange bidrager i udvalg, til turneringer,
som holdledere, osv.

Denne sæson har for mange betydet nye træningsdage/tider. I den kommende sæson bliver der igen lidt
rokade, så vi kan få tiderne til at gå op. I får nærmere
besked om dette, så snart vi har tingene på plads.

Da sæsonen startede havde vi mistet 55 ungdomsmedlemmer, først og fremmest på grund af skolereformen, som gjorde det umuligt at komme i hallen fra
kl. 15 hvor vores træning jo starter. Alligevel er det lykkedes at få rigtig mange nye medlemmer, så vi er tilbage og endda har haft enkelte på venteliste. Det skyldes først og fremmest, at vi er rigtig gode til at tage godt
imod nye medlemmer, bl.a. fordi vi har træning og trænere til alle niveauer, og mange forskellige tilbud både
sportsligt og socialt.
Badminton er en skøn sport med mange facetter:
Bevægelse, udholdenhed, teknik, man kan spille på alle
niveauer, i alle aldre, mænd og kvinder, det regner aldrig, udvikler selvstændighed, mv.
Vi har styr på økonomien, bl.a. takket være støtte fra
Køge Kommune til vor talentudvikling, og en stor opbakning fra vore sponsorer. Det giver os en god basis
for yderligere udvikling.
Kan mærke at det allerede kribler og krabler for at komme i gang igen!
Vel mødt til den nye sæson.
Steen Fladberg, Formand

NYHED - Boldmaskine
Køge Badminton Klub glæder sig til den kommende
sæson – og det er der mange årsager til. En af dem er,
at der først i august leveres en splinterny boldmaskine
– YS8000 – til klubben direkte fra importøren. Vi glæder
os til at ”lege” med maskinen.
Købet af boldmaskinen er støttet af Nordea fonden –
som vi skylder en stor tak.

Sæsonen starter generelt for ungdommen i uge 33,
hvor vi glæder os til at byde vores nye ungdomscheftræner Philip Fagralid velkommen. Philip er 25 år og
kommer til Køge Badminton Klub med en solid trænererfaring. Philip blev i 2010 kåret som årets træner i DGI
og har bl.a. været træner i Helsingør og Skovshoved.
Senest har Philip været træner i Ungarn.
I år har vi for første gang forlænget sæsonen frem til
lørdag d. 6/6 og det har været en fin succes. Vi følger
succes’en op og næste sæson vil sidste træningsdag
derfor være lørdag d. 4/6.
Der er spillet mange flotte holdkampe og ydet en stor
indsats af de mange spillere, der har deltaget på vores
hold – og vi vil prioritere at få tilmeldt mange hold igen
i den kommende sæson.
Vi har ansøgt/forventer at afholde de samme stævner
igen næste sæson. I denne sæson har vi afholdt 3 turneringer i sæsonen. U15 stævne før jul, begynderturnering ”Badminton på toppen” og endelig U13-U17
stævne i foråret. Alle stævnerne bød på mange gode
kampe og Køge spillere, som takket være en god indsats, nåede præmierækkerne.
Igen i år har rigtig mange spillere deltaget i turneringer.
Det gav flotte resultater og mange oprykninger til Køgespillere. Årets største turnering var uden tvivl DMU i
Grindsted i weekenden efter påske. Det er andet år vi
arrangerer fælles klubtur og sikken en opbakning.
Rekord mange deltog, både børn og voksne, hvilket
betød, vi i år måtte dele os i 2 lokaler, da gymnastiksalen ikke længere var stor nok til alle. Det er en tradition, der nu er startet, og som mange allerede nu ser
frem til i næste sæson.
Vi afholdt klubmesterskab i januar med over 100 kampe
takket være meget stor tilslutning lige fra de mindste
begynderbørn til U19 og jeg håber at denne sæsons
klubmesterskab kan overgå dette. Vi forventer at klubmesterskabet i næste sæson afvikles i slutningen af sæsonen og ikke i januar, men det er endnu ikke fastlagt.
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Der var ligeledes stor tilslutning til vores afslutningsdag
– med mange børn og forældre i hallen efterfulgt at
hygge, billeder og som noget nyt i år bankospil med
mange flotte sponsor præmier.

Første træning bliver tirsdag den 11. august i Ravnsborghallen, og fremover ligger træningstiderne for de
tre seniorhold tirsdage klokken 20 - 22 og torsdage
klokken 18 - 20.
Velkommen til både nye, gamle, unge og ældre spillere
og selvfølgelig også tidligere Strøby-spillere - vi ser frem
til en spændende sæson og glæder os til at se flot badminton i en fyldt Ravnsborghal.

Veteranafdelingen
HAVES: Hal A i Ravnsborghallen torsdage kl 20-22.
SØGES: Spillere på alle baner.
Foto: Klubmestrene ved årets ungdomsklubmesterskaber.

Seniorafdelingen tilbage i stalden
Efter otte år som en del af overbygningsalliancen
"Køge-Strøby", er Køges seniorspillere nu tilbage som
Køge-spillere. Samarbejdet med Strøby er ophørt uden
dramatik, og Strøbys seniorspillere er også rykket til
Køge med deres licenser. Det ophævede samarbejde
skyldes, at Strøby ikke længere vil fokusere på seniorafdelingen, og derfor var det nærliggende at give Køge
licenserne tilbage, så vi i Køge Badminton Klub tørner
ud med tre seniorhold til den kommende sæson.
Desværre måtte 1. holdet ud i "play-off" kamp efter
sidste sæson, da holdet hele året var plaget af skader en kamp, der desværre endte med nederlag til Køge.
Det betyder, at klubbens 1. hold den kommende sæson
spiller i Sjællandsserien. Forhåbentlig bliver det en enlig
svale...
Både klubbens 2. og 3. hold klarede sig derimod rigtig
fint og spiller igen i sæsonen 2015/16 i henholdsvis
Serie 1 og Serie 3.
Vi er så heldige, at vores trænerteam med Gitte Sommer og Kasper Storkegård igen i den kommende sæson
står i spidsen for seniortruppen.
Der er masser af positivisme at spore, og så er der en
lille spillertilgang. Og ikke mindst har vi en stor gruppe
unge spillere, der står på spring for at blive en del af seniortruppen - det er herligt at følge deres udvikling og
se, at de snart er klar til at udfordre de mere erfarne
spillere. Samtidig giver det en utrolig dynamik til truppen med de blandede aldersgrupper - og ingen tvivl om,
at doublekonstellationer med unge/ældre spillere giver
pondus til de unge, som får en anden sikkerhed i spillet.

Igen i nye sæson er veteran fællestræningen torsdag
aften - og vi starter sæsonen torsdag den 13.august.
OBS: Første holdkamp er allerede primo september for
40+elite. Der er igen tilmeldt hold i 40+elite og i 50+
(6+2).
Håber I alle vil bidrage til at vi får gode træningsrunder
med godt spil og sved på panden - og så må vi ikke glemme den sociale halvleg bagefter.
PS. Holdledere søges også......

Badminton +60
Badminton +60 sluttede sæsonen 22. april 2015. Hvor
pigerne snuppede toget til en dejlig bytur til Roskilde
med frokost på Café Knarr ved vikingemuseums Øen.
Mændene havde en guidet tur på Køge Vandværk samt
vandtårnet ved stadion. Frokosten blev indtaget i Sejlklubben CODAN’s unikke lokaler ved et solbeskinnet
Åbassin.
Det har igen været hyggeligt med en sæson, hvor 41
medlemmer har deltaget onsdag og mandag kl. 15.00 i
Ravnsborghallen - dog lidt på skift. Der har været pæn
deltagelse ved DGI’s stævner, og det må siges vi har
samlet scoret adskillige flasker vin.
Sæson 2015 – 2016: Sæsonen for +60 begynder 19.
august - så småt – vi ved det er svært at komme i gang,
hvis solen står højt og varmen trykker.
Vi håber, at se alle til den nye sæson. Vi kan stadig få
plads til flere spillere, for i vores aldersgruppe rykker vi
bare lidt sammen. Husk vi spænder os over aldersgruppen p.t. fra 60 år til 83 år og det går bare der ud af.
Programmet for sæson 2015 – 2016:
Julefrokost onsdag den 25. november 2015
Juleafslutning m/ gløgg og æbleskiver den 16. dec. 2015
Sæsonafslutning den 20. april 2016
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DGI’S +60 Stævner 2015 – 2016:
Tirsdag den 27. oktober 2015 i Mønhallerne
Torsdag den 26. november 2015 i Herlufholm
Onsdag den 6. januar 2016 i Eskilstrup
Onsdag uge 7/Tirsdag uge 8 2016 i Strøbyhallen
Onsdag den 9. marts 2016 i Maribohallerne

Motionsafdelingen
Motionsholdene starter igen efter sommerferien i ugen, der begynder med mandag den 10. august. I 2015/
16 sæsonen har vi igen tre motionshold, der hver træner en gang om ugen i Ravnsborghallen, Hal B henholdsvis mandage, onsdage og torsdage fra kl. 20-22.
Vi vil i løbet af sæsonen gennemføre en række forskellige tiltag – både sportslige og sociale tiltag. Eksempelvis kan nævnes, at vi arbejder på at få en gæstetræner ud et par gange i løbet af efteråret. Det kunne
eksempelvis være vores formand Steen Fladberg, der
kommer nogle aftener, hvor der trænes i forvejen
(mandag, onsdag eller torsdag) for at give alle nogle tips
og tricks til slag, placering på banen, taktik etc.

Vi ser frem til den nye sæson i motionsafdelingen med
mange gode træningspas og sociale arrangementer.

Du kan stadig leje en fast time
Det er stadig muligt at leje en fast bane på et fast tidspunkt for hele sæsonen.
Der er dog ikke mange ledige tider, så ønsker du at leje
en bane så skal du kontakte Jørgen P. på følgende mailadresse: jplp@mail.dk.

Sponsorer
Tak for støtten til alle vores sponsorer i den forgangne
sæson – vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med jer alle i den nye sæson...

På det sociale område vil vi have minimum 2-3 sociale
arrangementer henover sæsonen i form af motionsklubmesterskaber, sommerafslutning og deltagelse i
klubbens årlige julefrokost.

Foto: Præmieoverrækkelse ved årets motionsklubmesterskaber.

For alle arrangementer vil vi forsøge at arrangere dem
på tværs af de tre motionshold, så vi rystet hele afdelingen sammen. Her op til sæsonstart er vi over 60
medlemmer af motionsafdelingen – og vi har en voksende venteliste. Det betyder også, at vi meget gerne
vil høre fra dig nu, hvis du ønsker ikke at spille i den
forestående sæson, idet det giver os muilghed for at
glæde en ny spiller fra ventelisten.
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