Nyhedsbrev - Køge Badminton Klub, sommeren 2016
Formanden har ordet...
Den forgangne sæson i Køge BK blev meget mindeværdig.





Vores seniorførstehold rykkede op i Danmarksserien.
Der var god gejst gennem hele sæsonen. Også godt at
flere af vore yngre spillere begynder at vise tænder.



Vi har fortsat fremgangen i vores ungdomsafdeling. Det
har vist sig på flere områder: Vi har en meget god og
kvalificeret trænerbesætning, vi har en række gode
træningstilbud på alle niveauer, resultaterne af vores
ungdomsspillere er markant forbedret, vi har stor bredde i ungdomsafdelingen med børn i alle aldre, vi slog
vores egen rekord for deltagelse i DMU i Grindsted, mv.
For stykke tid siden var jeg til Årsmøde i Badminton
Sjælland, og en række ledere kom hen til mig med en
kommentar a la ”hvad er det dog der sker i Køge BK?
Det er en fornøjelse at følge jer”. Forklaringen er efter
min opfattelse, at der er rigtig mange, der bidrager med
en stor indsats indenfor en bred vifte af tiltag: holdledere, turneringsafvikling, familiedag med spil og banko,
træningslejre, hyggeaften med sociale aktiviteter, tøjog boldaftale, klubmesterskaber, julearrangement,
lotteri, motionsfællestræning, klubtur til DMU, bestyrelses- og udvalgsarbejde, mv. Og fordi vi er mange
bliver det aldrig surt, men vi hygger os hele vejen!

Forbedring af fremmødet i veteranafdelingen
Afvikling af arrangement for vores sponsorer
Yderligere fokus på vores ambition om at være
en klub med tilbud til alle på alle niveauer og
aldre
Forbedret kommunikationsindsats om aktiviteterne i Køge BK.

Velkommen til sæson 2016/17. Det bli'r sjovt!
Og husk: Ingen bløde buer, og nul fejl!
Steen Fladberg, formand
formand@koegebadminton.dk
Tlf. nr. 2332 8395
Køge Badminton Klub – Kick off 2016/17, seniorer, nyt
tiltag
Sæt et stort kryds i kalenderen torsdag den 25. august
2016 kl. 19.30 – 21.00. Du er som seniorspiller i klubben hermed inviteret til et spændende kick off på
2016/17 sæsonen. Arrangementet foregår i Ravnsborghallens cafe og er for alle senior spillere i klubben – dvs.
både senior-, motions-, veteran- og +60- afdelingerne.
Køge Badminton Klub glæder sig til at se dig den 25.
august!

Tak for indsatsen til Jer alle!
En særlig tak til vores nye cheftræner, Philip Fagralid,
som har været et meget stor gevinst, og som i høj grad
har taget os med storm, og har bidraget til at udvikle
såvel vores trænere som vores spillere på alle niveauer.
I den kommende sæson har vi en række spændende
udfordringer: Vi skal fortsætte det stærke momentum,
vi har i vores klub, blandt andet via fokus på følgende
elementer:







Integration af vores dygtige ungdomsspillere i
senior træning og eventuelt i holdkampe,
Rekruttering af nye medlemmer
Kick off ved sæsonstart
Forøgelse af indtægter. De mange tiltag koster
penge
Udvikling af nye trænere til vores ungdomsafdeling
Integration og velkomst af vores nye seniortræner, Simon Petersen

Ungdomsafdelingen
Så er det blevet sommerferie efter en dejlig badmintonsæson i Køge Badminton Klub
Vi startede med at byde vores nye cheftræner Philip
Fragalid velkommen som ny cheftræner og det har vi
ikke fortrudt. Philip kom med ny inspiration til træning
og trænerteamet og nogle børn skulle lige vende sig til,
at træningen ikke var, som de var vant til. Efter lidt tid
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fandt alle sig dog godt til rette og sæsonen igennem har
været præget af god træning, hvilket også ses på spillerne, hvor mange har udviklet sig meget. Det har været
en fornøjelse at komme i hallen og se spillerne og
trænernes engagementet, gode humør og glæde ved
badminton.

forældre/barn til de ældste i U19, hvor det for en del af
U19’erne var det sidste ungdomsklubmesterskab. Held
og lykke til jer næste år, hvor I kun kan deltage i senior
klubmesterskabet. Vi forventer at klubmesterskabet i
næste sæson afvikles tidligere på foråret, men det er
endnu ikke fastlagt.

Mange ungdomsspillere har deltaget i holdturneringen,
samt individuelle stævner. Der er spillet mange flotte
holdkampe og ydet en stor indsats af de mange spillere,
der har deltaget på vores hold. De fleste af vores
ungdomshold har været udfordret i deres holdkampe,
og oftet spillet mod ældre modstandere. Kun et enkelt
hold vandt deres pulje, mens resten har kæmpe flot.
Mange Køge spillere har deltaget i individuelle stævner
og Køge-spillere er ofte sluttet i toppen, hvilket har
betydet, at mange er rykket en række op i løbet af
sæsonen – flot!

Der var i år rekord stor opbakning til vores familie/afslutningsdag – med mange børn og forældre i hallen,
efterfulgt at hygge, billeder og bankospil med mange
flotte sponser præmier. Tak til alle der havde været
med til at sponsorere præmier til dette. Der skal findes
nye frivillige til at hjælpe med dette arrangement, så
tag kontakt til undertegnede, hvis du har lidt tid i overskud til en enkelt opgave i klubben.

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.

Jeg vil gerne slutte med at sige tak til trænerne,
ungdomsudvalget, samt de frivillige, der i løbet af sæsonen hjælper til med forskellige opgaver.
Sommerhilsner og på snarlig gensyn til den nye sæson.
Kenneth Skov-Casper, Ungdomsformand
ungdom@koegebadminton.dk
Tlf. nr. 2078 1760 / 5665 2515

Seniorafdelingen
Spændende udfordringer venter…
Efter gedigent spil i Sjællandsserien, er 1. holdet nu tilbage i Danmarksserien – dermed venter mange spændende udfordringer og nervepirrende kampe i den
kommende sæson.

Foto: Badminton På Toppen, Køge 2016.

Til DMU overgik Køge sidste års deltagerantal, hvilket
betød at cheftræneren gav flødeboller til træning.
Dejligt med den store forældreopbakning der er til denne tur. DMU er vigtig socialt, da klubbens spillere er
sammen og ser hinanden på tværs af deres normale
træning, alder og rækkeinddeling. DMU var også
sportslig en succes med mange flotte resultater til
Køge.
Klubmesterskab var i år flyttet til sidst på sæsonen og
igen år var der fin deltagelse lige fra de yngste på

De seneste tre år har Gitte Sommer og Kasper Storkegård stået i spidsen for seniortruppen og gjort det godt,
men de vender nu tilbage til Ringsted. Men ingen grund
til nød af den årsag, for cheftræner for den kommende
sæson bliver Simon Petersen, der tidligere har været
træner i Køge. Simon kommer fra Roskilde, hvor han
har både har spillet og trænet – og i den netop overståede sæson har han været spillende træner i Lyngby.
Som formand for seniorudvalget glæder jeg mig til samarbejdet med Simon, som er en yderst dygtig og kompetent herre både på og udenfor banen – og ikke mindst
har han et godt øje for udvikling af yngre spillere.
Og netop dét er rigtig godt, idet vi i den kommende
sæson forhåbentlig kommer til at opleve, at et større
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kuld af ungdomsspillerne rykker op i seniortruppen. Det
bliver spændende at følge de unge og deres udvikling –
erfaringen viser jo, at de udvikles og modnes utrolig
meget af træningen med de erfarne seniorspillere – og
så er det jo ungdommen, der er fremtiden.
Der er ingen tvivl om, at sæsonen 2016-17 kan blive en
udfordrende og hård sæson, da vi har mistet en del
spillere. Men samtidig giver det grobund for at udvikle
og fokusere mere på ungdomsspillere indenfor egne
rækker. Samtidig er vi så heldige, at vores erfarne seniorspillere har et rigtig godt samarbejde og holder af
at komme til træning – der bliver altid knoklet til både
opvarmning, slagtræning, under spillerunder og i hyggestunderne derefter.
Som seniorformand er jeg på ingen måde skræmt af de
mange udfordringer, men glæder mig derimod til at
komme i gang med sæsonen, samarbejdet med vores
nye træner og at se vores yngre spillere udvikles. Jeg
holder i dén grad af at komme i hallen de dage, hvor der
er fuld besat med hjemmekampe, og intensiteten fra
alles side er til stede. Det giver rigtig meget med opbakning og mange mennesker i Ravnsborghallen, så der er
synergi mellem ungdoms- og seniorafdelingen og ligeså
til veteranerne.
Vel mødt til en spændende sæson!
Randi Rimdal, seniorformand
senior@koegebadminton.dk
Tlf. nr. 5361 6336

Veteranafdelingen
Veteranerne ser frem mod endnu en god sæson de
næste 9 måneders tid med start efter sommerferien.
Køge Badminton Klub satser i år på at fastholde de to
eksisterende hold i Veteran – elite og Veteran 50+ rækkerne, samt eventuelt at tilmelde et herrehold formentlig i Veteran 40+. Som sædvanligt foregår træningen i
Ravnsborghallen torsdag aften fra kl 20 til 22.
Forrige sæson var præget af vigende tilslutning og en
mangel på især damespillere. Resultaterne i holdturneringen medførte, at Veteran-eliteholdet klarede skærene i nedrykningsspillet og blev i rækken. Vores 50+
hold fik et pænt resultat som nr. 3 i 6+2 rækken med
lige dele sejre og nederlag.

I forhold til tidligere sæsoner har Badminton Sjælland
etableret et samarbejde med DGI om badmintonrækkerne. Veteran elite skal spille som vanligt med et
6+4 hold (herrer/damer). For de øvrige rækker er der
udtænkt en ny organisation, der giver fleksible muligheder; det indebærer at 50+ holdet som udgangspunkt
er baseret på 9 spillere (6+3) der spiller 2 kampe, men
holdet kan spille med færre deltagere ned til 6 spillere
(4+2), der så hver spiller 3 kampe. Det vil være en
mulighed når det kniber med spillere fra tid til anden.
En anden nyskabelse er at herreholdene kan spille med
én dame til kampene. Bemærk at første spillerunde i
næste sæson er rykket 2 uger til den 25. september.
I næste sæson vil vi fokusere på hvordan vi kan få flere
nye og også gerne gamle spillere til at spille badminton.
Vi vil også overveje hvordan vi kan hjælpe folk til at
komme til træning og hvordan vi kan styrke den sociale
del af klublivet.
Det bliver godt at komme i gang og vel mødt til en ny
sæson ..

Badminton +60
Efter en god hvile pause fra badminton og med en god
dansk sommer bag os, er vi klar til en ny sæson.
Sæsonen 2016 – 2017 starter op mandag den 15.
august kl. 15.00.
Vi spiller som tidligere mandag og onsdag. Vi ved i vores
gruppe, at der er langsomme startere grundet forhåbentligt godt vejr og lidt ferie.
Stævner:
Stege
Herlufholm
Eskilstrup
Køgehallerne
Næstvedhallerne

8. november
29. november
11. januar
22. februar
15. marts

Julefrokost holdes den 30. november 2016 - samme
sted og tid.
Jørgen Petersen, Bestyrelsesmedlem, Baneleje/Ældre
aeldre@koegebadminton.dk
Tlf. nr. 5666 3448
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Motionsafdelingen
Enkelte ledige pladser til godt selskab – især om
onsdagen....!
Motionsholdene starter igen efter sommerferien i
ugen, der begynder med mandag den 15. august. I
2016/ 17 sæsonen fastholder vi de tre motionshold, der
hver træner en gang om ugen i Ravnsborghallen, Hal B
henholdsvis mandage, onsdage og torsdage fra kl. 2022.

Låneketchere
Har du fået ny ketcher, en længere ketcher eller har
familien en liggende, der ikke bliver brugt?
Giv din 'gamle' ketcher til klubbens lånekasse. Der vil
den gøre gavn.
Vi har til den nye sæson købt nogle nye låneketchere se billede - men kan stadig bruge flere. Især hvis du har
en junior ketcher.

Aflever venligst ketchere til lånekassen til din træner
eller til Linda Nielsen.
På forhånd mange tak!

Foto: Træningsaften med gæstetræner Steen F., Motionsholdet onsdag.

I stil med sidste sæson, vil vi i løbet af sæsonen gennemføre en række forskellige tiltag – både sportslige og
sociale tiltag. Eksempelvis kan nævnes, at vi forventer
at gentage successen med at få gæste-trænere ud i
løbet af sæsonen. På det sociale område planlægger vi
en stor sommerfest, som forventes at blive afholdt
lørdag den 17. september. Følg med på vores Facebook
gruppe for nærmere info.
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 ca. 50 medlemmer af motionsafdelingen – især på onsdagsholdet
har vi ledige pladser.
Du må endelige kontakte Thomas Kragh på email:
tkragh1972@gmail.com, hvis du har venner eller familie, der kunne være interesseret i at spille badminton i
Køge Badminton Klub.
Vi ser frem til den nye sæson i motionsafdelingen med
mange oplevelser og gode træningspas.
Thomas Kragh, Motionstræningsformand
Tkragh1972@gmail.com
Tlf. nr. 2117 6000
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Nyt Klubtøj
Der kommer nyt klubtøj i den kommende sæson.
Vi har igen Yonex som tøjsponsor og tøjet bliver i år
rødt/hvidt/sort.

Tak til vores sponsorer
Husk at tænke på vores sponsorer, som er med til at
hjælpe os med at finansiere vores mange aktiviteter i
Køge Badminton Klub:

Det bliver muligt at prøve og bestille det nye tøj omkring sæsonstart.
Tid og sted for prøvning af tøjet vil blive meldt ud i mail,
på Facebook samt på hjemmesiden omkring sæsonstart.
Vi kan i øjeblikket ikke garantere, at vi når at få tøjet
leveret til første holdrunde, men vi arbejder for det.
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