Nyhedsbrev Ungdom – Maj 2017
Forord

Vigtige datoer

Sæsonen 2016/17 nærmer sig sin afslutning, og
igen i år er der kommet en del nye børn i klubben.
Jeg håber alle nye er kommet godt i gang med
badmintonspillet i jeres første sæson, velkommen
til.

Nu og frem til 10/6-2017, Lillebror lotteri, lodder
skal sælges, afregnes til familiedagen 10/6-2017

Det har været en fornøjelse, at komme i hallen i
løbet af sæsonen og se spillernes og trænernes
engagement, gode humør og glæde ved badminton.
Nu slutter sæsonen indendørs, men fortsætter
udendørs med løbetræning, se mere om det andet
steds i nyhedsbrevet.

10/06-2017, Familiedag

Igen i år har mange ungdomsspillere deltaget i
individuelle turneringer, mange har opnået flotte
resultater og en del er rykket op i rækkerne, tillykke
til jer alle med de fine resultater. Ligeledes har der
været flot tilslutning fra nye børn til Badminton På
Toppen, samt til vores egen Køge på Toppen
turnering, som vi lige har afviklet. Jeg kan kun
opfordre til, at alle børn deltager i stævner. Hvis nye
spillere er i tvivl om I kan deltage i stævner og evt.
hvilke, så kontakt gerne jeres træner, der kan
hjælpe/vejlede jer.

20/4-2018, Sidste træningsdag for ekstra træninger
og frit spil om fredagen, basis træninger fortsætter

1, 7, 14 & 21/6 kl. 17.00 Løbetræning på Åsen
03/06-2017, Sidste træningsdag i denne sæson.

14/8-2017, Første træningsdag i sæson 2017/2018
8-10/9-2017, Træningslejr
16-17/12-2017, Køges egen turnering U15A-B-C-D

20-22/4-2018, DMU i Varde
28-29/4-2018, Køges egen turnering U13A-B-C, &
U17-19A-B-C
02/06-2018, Sidste træningsdag

Jeg håber vi ses til familiedagen d. 10/6-2017, der
runder sæsonen af.
God sommer til alle,
Kenneth Skov-Casper, UU-formand.
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Klubmesterskaber
Klubmesterskabet blev afholdt 1. april.
Der var stor forældreopbakning og mange gode
kampe.
Og det lykkedes at finde en sponsor til
klubmesterskabs bluserne.
Der skal lyde en stor tak til GLB Revision i Køge
ved partner Søren Deleuran.

Læs mere om klubmesterskaberne, klik her:
http://koegebadminton.dk/cms/default.aspx?clubid
=481&m=4564150&cmsid=634&pageid=17188&
Se alle billederne på Facebook: Køge Badminton
Klub – Ungdom

U13 og U17/19 turnering i Køge
Din Auto Reparatør og Køge Badminton Klub har
afholdt åben U13ABCD og U17/19ABC turnering
i Rishøjhallen 29.-30. april.
I alt 97 deltagere fra 37 klubber deltog i vores
turnering, og Køge Badminton Klub var flot
repræsenteret med 11 tilmeldte spillere. Særligt
skal nævnes Køges vinder i U13D herresingle:
Theodor B. Sørensen. Theodor er først begyndt til
badminton i denne sæson. Theodor er et stort
talent, der her i Køge deltog i sin 2. turnering.
Denne gang blev det til en sejr og det betyder
mange point til ranglisten, så Theodor allerede fra
næste turnering skal spille i C-rækken.
Udvalgte resultater fra Køge-spillere:
U13D Herresingle blev vundet af Theodor B.
Sørensen.
U13A Damesingle blev Cecilie P. Kristensen nr. 2
U17/19B Herredouble blev vundet af Andreas D.
Frandsen sammen med sin makker Phillip Nickel
fra Vanløse.
U17/19A Herresingle blev en ren Køge finale
mellem Simon Næsager og Johan J. Andersen.
Simon Næsager vandt rækken efter en utrolig tæt 3
sæts kamp i finalen.
U17/19A Mixdouble blev vundet af Sascha
D. Frandsen sammen med sin makker Asbjørn
Knigge fra Hvidovre.
Køge Badminton Klub vil gerne takke alle
frivillige og Din Auto Reparatør, som var med til
at skabe en god turnering.

U13A Damesingle blev Cecilie P. Kristensen nr. 2
efter en flot turnering
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Læs mere, klik her:
http://www.koegebadminton.dk/cms/default.as
px?clubid=481&m=4640256&cmsid=634&pag
eid=17188&

Køge på Toppen
24 modige spillere fra Køge deltog i
begynderturneringen ”Køge På Toppen” i
Rishøjhallen d. 30. april.
Fra start var der opvarmning for spillerne og oplæg
for forældrene.
Alle spillere fik spillet 6 kampe på tid og forældre
fik brug for deres badmintonviden som tællere. Der
var mange gode kampe og humøret var højt –
hvilket også kan ses på billedet. Alle spillere fik
overrakt et Diplom efter turneringen.

Holdkampe:
Køge var i den forgangne 2016/17 sæson
repræsenteret med hele 11 hold i Badminton
Sjællands Ungdomsholdturnering, hvilket var
endnu en ny rekord.
Dette var fordelt på 2 U11 hold, 3 U13 hold, 4 U15
hold og 2 U17/19 hold, eller en bruttotrup på 50-60
spillere og vores målsætning er da også at få så
mange spillere som muligt ud at spille kampe.
Som noget nyt kunne man tilmelde rene
begynderhold (Dx-hold). Tanken med
begynderholdene er, at give nye spillere en
mulighed for at snuse lidt til at spille turnering,
men uden den risiko at skulle møde spillere på et
væsentlig højere niveau end en selv. Køge havde 3
Dx-hold tilmeldt i år med lidt blandet succes, vores
læring tilsiger at disse hold skal "nurses" lidt mere
end mere rutinerede spillere/forældre.
Hovedparten af vores hold endte midt i tabellerne,
med både tabte og vundne kampe, så alt i alt har
dette været et tilfredsstillende resultat.

De modige ’Køge På Toppen’ deltagere med diplomer

2 af vores hold nåede til og med Finalerne i
Tåstrup midt i april og det blev til GULD for vores
U11D hold bestående af Alexander, Tobias,
Matthias og Gustav, som ovenikøbet valgte at
drage til DM for ungdomshold i Jylland og vandt
BRONZE - STORT TILLYKKE !

Det blev desuden til en flot SØLV medalje til
U13B 4+2 holdet med Karen, Cecilie, Jarl, Daniel,
Jonathan, Ivan og Christoffer - også stort
TILLYKKE med dette.
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DMU:
Dette års DMU, som afholdtes i weekenden 21-23.
april, havde deltagelse af 29 spillere og 32
forældre/ledere fra Køge. Igen i år var Grindsted
hovedarrangør for stævnet, hvor der var mange
hundrede spillere i alle alders grupper og
kategorier.
Der blev spillet mange gode kampe i og omkring
Grindsted i løbet af weekenden, og der var mange
Køge spillere som klarede sig rigtig godt og skulle
spille både semifinaler og finaler om søndagen i
Magion-hallen i Grindsted. Det er en helt speciel
oplevelse at få lov til at spille i denne kæmpehal,
med en fantastisk stemning.

Cykelpost
Friske folk på cykel kører penge hjem til klubben i
skønt vejr. Der blev trådt i pedalerne og delt mange
breve ud. Efter de mere eller mindre lange ture var
klaret, var der hygge og sandwich hos familien
Thyge.
Enkelte fortsatte med at udbringe breve i bil, da der
var lidt langt til Vallø, Hårlev mv på cykel.
Tak for hjælpen til alle de friske spillere og
forældre der var mødt op.

Køgespillere som hentede medaljer var:
GULD:
U13A DameDouble – Cecilie
U17/19A MixDouble - Sofie & Simon
SØLV:
U13M DameDouble - Isabella
U13M MixDouble - Isabella
U15B HerreSingle - Valdemar
U17/19A MixDouble - Johan
BRONZE:
U11C MixDouble - Gustav
U13A DameSingle - Cecilie
U17B HerreSingle - Casper
U17B HerreDouble - Anders & Andreas
STORT TILLYKKE til alle Køges dygtige
medaljevindere.

Træningslejr ny sæson
Få en fantastisk start på næste sæson: Sæt allerede
nu X i kalenderen den 8.-10. september 2017, så
du er sikker på ikke at gå glip af årets træningslejr.
Vi har det så sjovt !

Familieturnering
Sæt kryds i kalenderen den 10. juni, hvor vi
afholder vores traditionsrige sæsonafslutning med
Familieturnering.
Vi starter kl. 09:30 og afvikler familieturnering
indtil ca. kl. 12:30, hvorefter vi indtager medbragt
kaffe/kage til en lysbillede års-kavalkade, og
afslutter med en times "Billed Banko" til ca. kl.
14:30.
Invitationen kan ses på vores hjemmeside:
http://www.koegebadminton.dk/Messages/Inbox/G
etFile.aspx?id=7506
Vi ses - Stine, Thomas, Frank & Anders
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Børnehjælpsdagen
Vi støtter igen Børnehjælpsdagen ved at sælge
lodsedler. Salget af lodsedler støtter også klubben
og sidste år fik klubben en indtjening på ca. kr.
10.000,- Det er vigtige penge for klubbens
ungdomsafdeling og i denne sæson skal vi sælge
endnu flere lodder. Nedenstående er uddelt til
træning i uge 19:

Igen I år kan du som sælger tjene lidt
lommepenge.
For hvert solgt lod, får du kr. 1,-

Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteri 2017
Køge Badminton Klub – Ungdomsafdelingen har
igen i år valgt, at støtte op om anbragte børn og
unge ved salg af lodder fra Lillebror Lotteriet.

Som en ekstra lille gave, tilbyder Lillebror
Lotteriet sælgere gratis indgang i Tivoli,
København lørdag 28. maj samt i Tivoli Friheden,
Århus søndag den 15. maj mod aflevering af et
Lillebror ark, hvor alle lodderne er solgt.

Børnehjælpsdagens overskud fra Lillebror
Lotteriet giver mulighed for, at anbragte børn
får særlige oplevelser, aktiviteter, læringsforløb,
samt gave- og computeruddelinger.
Ungdomsafdelingen i Køge Badminton Klub og de
spillere der sælger lodder får en andel af
overskuddet fra de solgte lodder.
Vi støtter dermed både en god sag og tjener penge
til aktiviteter i vores klub.
Lillebror Lotteriet sælges fra nu og frem til 5. juni
2017. Der er 30 lodder på et ark og hvert lod
koster kr. 20,- og køberen kan med det samme se
om der er gevinst på skrabeloddet.
Spillerne vil som udgangspunkt få 2 ark (60
lodder) udleveret. Mener spilleren, at de nemt kan
sælge flere, kan de fra starten få flere ark
udleveret.

Ved salg af et fuldt ark (30 lodder) giver vi kr. 20,ekstra som bonus. Der kan derfor tjenes i alt kr.
50,- pr. solgt ark (30 lodder). Udlevering af ekstra
ark, kontakt undertegnede.

Afregning af lodder
Når lodderne er solgt eller senest d. 10/6 til
klubbens Familliedag i Ravnsborghallen, skal
penge og evt. usolgte lodder afleveres til Kenneth
Skov-Casper. Der kan afregnes kontant eller meget
gerne via MobilePay til 20781760. Løbene kan der
også afregnes i hallen efter aftale hvis jeg er der.
Alternativt efter aftale på hjemmeadressen,
Bøgelysvej 23, 4600 Køge
Evt. spørgsmål kan rettes til Kenneth 20781760
Vi håber at I alle vil støtte op om salget - rigtig
god fornøjelse.
Køge Badmintonklub – Ungdomsafdelingen Kenneth Skov-Casper

Lodderne udleveres primært i uge 19 i forbindelse
med deres planlagte træningi klubben, primært af
Kenneth Skov-Casper.
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Sponsorer
Er du en af klubbens nye sponsorer ? –
Tænker du det evt. kunne være noget for dig at
starte et sponsorsamarbejde med Køge Badminton
Klub, så kontakt Formand Steen Fladberg, tlf.
23328395 eller Ungdomsformand Kenneth SkovCasper, tlf. 20781760 for en uforpligtende snak om
mulighederne.

Målsætninger Køge Badminton Klub
Efter drøftelser i bestyrelsen i Køge Badminton
Klub i vinteren 16/17
har bestyrelsen fastsat målsætninger for klubben,
Læs mere, klik her:
http://koegebadminton.dk/cms/?cmsid=634&pagei
d=24289

Opstrengning

Kontingentsatser
På Generalforsamling blev det vedtaget at hæve
kontingentet med 100 kr.
Det giver følgende satser i den kommende sæson:
Ungdomstræning:
1 x basis træning/uge = kr. 850,-/sæson
2 x basis træning/uge = kr. 1.550,-/sæson
Talenttræning:
1 x ekstra træning/uge = kr. 450,-/sæson
2 x ekstra træning/uge = kr. 850,-/sæson
Se alle priser, klik her.
http://koegebadminton.dk/cms/?cmsid=634&pagei
d=17717

Sofie Bruun (træner og spiller) er opstrenger for
klubben, og strenger ketchere op for kr. 130,- både
for BG80 og BG65.
Sofie kan træffes i hallen hver tirsdag og torsdag,
og hvis hun ikke er der, kan ketcheren afleveres
hos halmanden med en seddel med navn + tlf.
nummer.
Derudover kan du fange Sofie på mobil 29705035
og mail sofiethrane@gmail.com.
Betaling sker kontant eller med mobilepay til
29705035 (helst når I har fået ketcheren tilbage).
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Forældre-barn badminton også
kaldet U7 eller ”Miniton”
Tænk at der findes en mulighed for at dyrke sport
SAMMEN med sit barn – en sport der udvikler
børnenes motorik hele vejen rundt – Vi bruger hele
kroppen og ikke mindst hovedet, når vi ”LEGER”
badminton gennem små-spil og små styrede
øvelser. Vi skaber rammerne og forberedelserne til,
den til dagen, tilpassede træning, men
barnet/spilleren har hele tiden trygheden ved
hånden, da det hele tiden er mor eller far der styrer
hvor langt eller hvor meget der trænes. På dette
hold er det fint hvis de mindste kun kan holde
koncentration i 10 min. -og så bare lege for sig selv
i resten af tiden, men det er også fint hvis vi som
trænere bliver udfordret af børn der bare vil træne
endnu mere. Vigtigst af alt på dette hold er, at man
får den ”gode oplevelse” sammen med mor eller
far (eller evt. en bedsteforælder) - børnene ser sig
selv som en badmintonspiller med ketcher i hånden
og en masse fjerbolde - vænner sig til at være i
hallen, og glæder sig til at komme igen i næste uge.

Vi spiller en time hver lørdag formiddag fra 10.00
til 11.00. Også i den nye sæson.

Nyt motionshold om lørdagen –
”ForældreFjer”
I Køge Badminton Klubs motionsafdeling, som er
for alle voksne på alle niveauer – lige fra
nybegyndere til tidligere elitespillere, oplever vi i
øjeblikket stor tilgang. Der er derfor næsten fyldt
op på alle vores aftenhold (mandage kl. 20-22,
tirsdage kl. 18-19, onsdage kl. 20-22 og torsdage
kl. 20-22). Vi har heldigvis fået mulighed for at
starte op med et nyt hold til august 2017 primært
målrettet travle forældre/familier. Derfor kalder vi
holdet ”ForældreFjer” (selv om alle naturligvis er
velkomne på holdet). Der spilles LØRDAG
formiddag i Ravnsborghallen, Hal B kl. 09.00 –
10.30. Vi har ikke har meldt noget officielt ud
omkring det nye hold pt, men alligevel er der
allerede fem skrevet op på holdlisten – her iblandt
flere forældre til ungdomsspillere i klubben. Vi
forventer, at der vil være stor interesse for netop et
weekendhold, idet mange tidligere har nævnt, at de
ikke har tid til at prioritere badmintontræning i en
travl hverdagsuge. Pladserne tildeles naturligvis
efter først-til-mølle princippet.
I motionsafdelingen spiller vi primært double, så
der er plads til 16 spillere på de fire baner i Hal B.
I løbet af en træning får du mulighed for at spille
sammen med ca. 2-3 forskellige doublemakkere og
tilsvarende antal modstander-par, idet vi som
udgangspunkt roterer efter hver kamp for at få
varieret træningen.
Det koster 1.250 DKK for en hel sæson inkl.
fjerbolde til den ugentlige lørdagstræning. For nye
medlemmer desuden 100 DKK i
indmeldelsesgebyr. Hvis du er interesseret i at
tilmelde dig holdet, så kontakt motionsansvarlig
Thomas Kragh, tkragh1972@gmail.com / 2117
6000. God sommer!
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Ny ungdoms cheftræner
Det er en stor glæde at kunne meddele, at Køge
Badminton Klubs nye ungdoms cheftræner fra
sæson 2017-2018 bliver Mathias Thyge.
Mathias Thyge er et kendt ansigt i klubben. Han
har altid spillet i Køge Badminton Klub og har
gennem årene udviklet sig meget og er kendt for at
have 1.holdets hårdeste smash.
Mathias er anerkendt for sine mange gode og
kreative idéer, og er højt uddannet træner med
Badminton Danmarks talenttræner kursus 1, 2, 3 &
4 i bagagen.

GOD SOMMER

Mathias bliver chef for klubbens 14 ungdomstrænere og kommer retur til Danmark i maj, med
ny inspiration efter et udlandsophold i Canada.

OG VELMØDT TIL DEN DEN NYE
SÆSON 2017/2018
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