Nyhedsbrev Ungdom – December 2017
Forord
Vi er nu godt i gang i med sæsonen og der er
kommet en del nye børn i klubben, velkommen til
jer alle. Jeg håber I alle er kommet godt i gang
med badmintonspillet.

Vigtige datoer
15/12 Juleafslutning U11-U19
16/12 Juleafslutning U7-U9
16-17/12, Køges egen U15 ABCD turnering,

Det er altid dejligt at komme i hallen og se spillerne
og trænernes engagementet, gode humør og
glæden ved at spille badminton.

22/12 Sidste træning før jul

Mange ungdomsspillere har allerede været til
individuelle turneringer. Jeg kan kun opfordre til, at
alle børn deltager i stævner. Hvis evt. nye spillere
er i tvivl om I kan deltage i stævner og evt. hvilke,
så kontakt gerne jeres træner, der kan
hjælpe/vejlede jer.

Uge 8 Vinterferie

2/1 første træning efter jul

Marts/April; Lotteri/Børnehjælpsdagen – hvornår
13/4 Sidste fredag med frit spil,
15/4 Klubmesterskab i Ravnsborghallen

Der er allerede spillet mange flotte holdkampe og
ydet en stor indsats af de mange spillere, der har
deltaget på vores hold, forsæt med det resten af
sæsonen.
Forsat god træning til alle,
Kenneth Skov-Casper, UU-formand.

20-22/4 DMU 2018 i Varde
28-29/4 Køges egen U13ABC & U17-19ABC
turnering,
26/5 Familiedag
4/6 Sidste træningsdag

U13B drengene hygger sig sammen til SM
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Medaljeregn til Køge Badminton
Klub ved Sjællandsmesterskaberne
Igen i år var der stor deltagelse fra Køge
Badminton Klub til de individuelle
Sjællandsmesterskaber i badminton for ungdom i
dagene 1.-4. december. Klubben var bredt
repræsenteret med børn i alle aldersgrupper.
Der blev gået til den i de forskellige haller rundt
omkring på Sjælland. Masser af god badminton
blev der spillet, hvilket resulterede i medaljer som
følger til Køge spillerne:
U9D - Olga Stamm Bronze i DD
U11B - Mathias de Moura Fallesen Bronze i HD
U13B – Jonathan Helmo Guld i HS
U13B - Theodor Brits Bronze i HS
U13B - Theodor Brits og Gustav Dreier Bronze i HD
U13B - Jonathan Helmo og Daniel Henriksen
Bronze i HD
U15M - Jacob Thyge Guld i HD
U15A - Jonas Bendtsen og Karen Marie Juel
Andersen Guld i MD
U15A - Valdemar Stamm og Cecilie Porsgaard
Bronze i MD
U15A - Nikoline Danehøj Bronze i MD
U15A - Nikoline Danehøj Bronze i DS
U15B - Jarl Stoffer Sølv i HD
U17M - Johan Juel Andersen Bronze i HD
U17A - Laura Farver og Helene Skov-Casper Sølv i
DD

Spil turnering – fokus turneringer
Vi ønsker at alle spillere i Køge deltager i
turneringer.
Man kan starte fra omkring de 7 år og der findes
også Begynderturneringer for U11, U13 og U15
(rækken hedder DX).
Tilmelding til turneringer sker på
www.badmintonpeople.dk – her skal oprettes en
profil første gang. Man betaler online ved
tilmelding.(undtaget er klubmesterskab,
”Badminton På Toppen – turneringer” og Køges
egen turneringer).
Tag fat i en fra Ungdomsudvalget eller en træner
for at få hjælp til at oprette jer på
BadmintonPeople.
Da det er hyggeligst at deltage i turneringer, hvor
der er andre spillere fra vores klub, så har vi
fundet nogle Fokusturneringer man f.eks kan
deltage i.








Et stort tillykke og high-five til jer alle !

16. (-17.) december 2017 i Køge: U15
ABCD (tilmelding direkte til
turnering@koegebadminton.dk)
27.-30. december 2017 i Taastrup: U9DX,
U11 -U13 og U15ABCDX
20-22- april 2018 DMU, Varde: for Alle –
klubtur
2. april 2018 i Karlslunde og Tune; U9DX,
U11 BCDX, U13 BCDX, U15 BCDX,
U17/19ABC
28. (-29.) april Køge: U13ABC + U17/U19
ABC (tilmelding direkte på
turnering@koegebadminton.dk)

5. el 6. maj 2018 Sydstevns i Strøbyhallen: U9D,
U11CD, U13 CD, U15 CD

Guldvindere fra SM 2017
Buster Uhre er vinder i U9 herresingle i Herlufsholm
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Badminton På Toppen i Køge
Badmintonklub
Der blev spillet mange gode kampe i vores
begynderturnering i Rishøjhallen.
Der blev den 4. november afholdt ’Badminton på
Toppen’, som er en begynderturnering for børn
mellem 7-12 år i Køge. ’Badminton på Toppen’ er
et samarbejde mellem nærliggende klubber fra
Greve, Havdrup, Karlslunde, Køge, Tune og
Solrød, og har til formål at udvikle den lokale
interesse for badminton og fastholde børnene i
sporten. Det var første turnering for de fleste, så
det var modige og lidt nervøse børn der mødte
op til en god gang opvarmning af Cheftrænerne
Mathias (fra Køge) og Jonas (fra Havdrup)
Samtidig med opvarmningen var der et lille
oplæg for forældrene, hvor de blev klædt på med
information om regler, dagens tælleropgaver og
det at være badminton-forælder.
Turneringen blev spillet i puljer, og hvert barn
spillede i alt ca. 9 kampe á 7 minutter. Midtvejs
var der en lille pause med kaffe, frugt, saft, kage
og et bjerg af agurk- og gulerodsstave.
Dagen blev afsluttet med, at alle de modige
spillere fik hver en velfortjent medalje og en
kæmpe klapsalve.
”Der var en rigtig god stemning i hallen hele
dagen – hvor flere spillere deltog i deres første
badminton turnering. Da vi spiller på tid, er det
ikke resultatet, der er i fokus, men det at lære at
deltage i en turnering. Det kræver nemlig mod at
stille sig ud på banen helt alene”, udtaler
Ungdomsformand i Køge Badminton Klub,
Kenneth Skov-Casper. Og han fortsætter: ”Vi
håber, denne form for turnering klæder både
spillere og deres forældre godt på, så de
fastholdes i badmintonsporten, der jo kan spilles
hele livet – for ’Badminton er Toppen.”

Se flere billeder på Facebook: Køge Badminton
Klub – Ungdom

Turnering Køge – U15A-D
Køge Badminton Klub afholder U15A-D turnering i
weekenden d. 16./17. december. Der er i alt 85
tilmeldte spillere, hvor af de 14 har hjemmebane.
Så kom over i hallen og bak op om de mange
spillere og nyd nogle timer med intense og
naturligvis velspillede kampe.

Tak til kagebagere, gulerodssnitter, kaffe-Sofia 
samt trænere og ledere.
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Holdkampe i Badminton Sjælland

Trænere samt træningen

Vi har i denne sæson tilmeldt 9 ungdsomshold til
holdturneringen:
1 U17/U19 hold i M/A rækken
3 U15 hold hold i M/A, B og C rækkerne
2 U13 hold i B og D rækkerne
3 U11 hold i D rækken
Alle holdene består af min. 4 spillere, bortset fra
de 2 M/A hold (U17/19 & U15), som skal have
mindst 6 piger/drenge på holdet. 4+2 rækkerne
er, som noget nyt, slået sammen med Badminton
København, da disse rækker tidligere har haft for
få tilmeldte hver for sig.

Trænerstaben er altid på udkig efter nye og
kvalificeret trænere til en ny og spændene sæson i
Køge Badminton Klub. Derfor har vi i år valgt at
inddrage fem nye trænere. Dagmar, Andreas
Larsen, Andreas Dysted, Jacob, og Jonas er blevet
en del af trænerteamet. De nye trænere er glade
for at være en del af trænerteamet. Vi trænere
stræber efter, at alle spillere bliver set, hørt,
anerkendt og dygtiggjort, derfor tager både de
nye trænere og gamle træner hvert år
trænerkurser for at blive inspireret, få nye
kundskaber og ny viden om den sidste nye teknik det sker også i år.

Køges målsætning er, at alle hold skal have
potentiale til at slutte sæsonen i den øverste
halvdel af tabellen. Det skal være sjovt at spille
holdkamp, og det nu engang sjovest hvis der
spilles gode og jævnbyrdige kampe.
Efter 4 spillerunde opfylder næsten alle holdene
denne målsætning, og der er tilmed 2 U15 hold
som topper tabellen. 2 af vores U11 hold har haft
en lidt hård start og mødt nogle af topholdene, så
vi håber de får lidt mere vind i sejlene i de næste
runder.
Vi skal også huske at takke holdlederne, som
udfører et vigtigt stykke arbejde for børnene og
klubben. I tillæg til Tordenskjolds soldater, skal vi
sige velkommen til et par helt nye holdledere 

Jeg har i år valgt, at der skal så meget spilletid til
alle spillere som muligt og dermed har mange
spillere fået to træninger om ugen. I har derfor
oplevet en del ændringer på træningstiderne i år.
Jeg har oplevet at flere spillere er glade for at få
mere spilletid i halen - og det er jeg glad for.
Trænerteamet har den 9/10-17 haft trænermøde,
hvor vi har drøftet den daglige træning,
gennemgået dette års sæsonplan og evalueret på
træningslejren. I oktober og november måned
blev der arbejdet offensivt på henholdsvis bag- og
forbanen for basis 1 og 2. På basis 3, 4, 5 og 6 blev
der arbejdet med for- og midtbane. Basis 7 og 8
arbejdes der med grundforståelsen for
badminton, grundslagene og at finde det sjove
ved badminton.

Holdenes spilletider og steder kan som altid findes
på Badmintonpeople under "Holdturnering".

Henover sæsonen vil alle træninger opleve
ændringer i fokusområderne, så som tekniske
færdigheder, taktik og spilforståelse.

God kamp til alle.

I forbindelse med Køges fokus på foreningslivet
afholdt Køge Kommune en workshop "Boost
trivslen i din forening", som er en Workshop for
foreninger i Køge i samarbejde med
Sundhedsstyrelsen og DGI. Her havde vi to
trænere med fra trænerteamet. Dette har skabt et
større fokus fra trænerteamet på trivslen i Køge
Badminton Klub, som er vigtigt for sammenholdet
i Køge og Køge kvaliteten.

Anders Stamm (holdturneringsansvarlig)

Jeg ser frem til mange flere timer i hallen,
sammen med jer og trænerteamet.
Vi ses i hallen! - Cheftræner - Mathias Thyge
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Juleafslutning
Fredag den 15/12 afholdes der juleafslutning for
alle U11-U19 spillere. Vi starter i hal A klokken
1700. Aftenen vil byde på alle former for spil,
øvelser og leg, som I aldrig har set det før.
Trænerteamet er nemlig kommet i julestemning
og glæder os til julelege og nissedrillerier til
juleafslutningen. Sæt kryds i kalenderen for et
sjovt og anderledes træningspas.
For alle U7 og U9 Spillere vil der blive holdt en
ligeledes juleafslutning lørdag den 16/12.
Trænerteamet vil være højt på strå og give jer en
træning der vil gå i julemandens hjerte.
Talent træning fredag den 15/12 er aflyst grundet
Juleafslutningen.
Der er træning i ugen efter juleafslutningen.
Sidste træning er fredag den 22/12-2017.
Første træning i det nye år er tirsdag den 2/12018.

Vi mangler U7, U9 & U11 spillere
Som det måske er bekendt, så har Køge
Badminton Klub Ungdom været udfordret i år med
færre ungdomspillere i årgangene U7, U9 og U11.
Derfor er der nedsat et udvalg med Henrik
Korsbæk (Ungdomsudvalget), Lars Uhre &
Christina Zenteno og på sidelinjen er Matthias
Thyge (Cheftræner), Kenneth Skov-Carlsen
(Ungdomsudvalgsformand) og Linda Nielsen
(ungdomsudvalget) med henblik på at rekruttere
nye medlemmer.
Der er flere tiltag på vej, men et projekt sammen
med DGI med hhv. Søndre Skoles SFO og Skt.
Nikolaj Skoles idræt, er hhv. færdig og
igangværende.
Så ligger du inde med ideer, events eller lign. til
rekruttering, kan du kontakte rekrutteringsudvalget via ungdom@koegebadminton.dk
Kender du til potentielle nye medlemmer til især
U7, U9 eller U11 kan du vidergive denne email
adresse ungdom@koegebadminton.dk, hvor de
skal oplyse navn på barn, alder, adresse og
telefonnummer.
Spilletidspunkter er som følger:
•U7/forældre barn (basistræning 8): lørdag kl.
10.30-11.30.i Ravnsborghallen hal B
•U9 (basistræning 9) : torsdag kl. 18-19 og / eller
lørdag (basistræning 8) kl. 11.30-12.45 i
Ravnsborghallen hal B

Husk nissehuerne 
•U11 (Basistræning 6,1): tirsdag kl. 16.00-17.00 i
hal B og torsdag kl. 17.00-18.00 i hal A
Alle nye potentielle medlemmer tilbydes et
uforpligtende prøveforløb før medlemskab
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Jeg har været til turnering
I efterårsferien var jeg til badminton turnering i
Odense – Denmark Junior Open.
Jeg har længe ønsket at komme til denne
turnering – lige siden jeg vandt et gavekort til
turneringen som 1.præmie ved DMU for et par år
siden. Men dengang havde min mor og far
planlagt efterårsferie på Bornholm. I år skulle det
så være. Jeg var mere opsat end jeg havde været
længe og alt var sådan set helt perfekt. Vi havde
lejet en hytte på en campingplads i Odense lige
over for Johan, Karen og Rasmus som også skulle
til samme turnering. Vi kom allerede tirsdag aften,
og dagen efter var det tidligt op, for jeg skulle
mødes med Tobias i den store hal da vi havde
meldt os til at være frivillige og hjælpe til med alle
mulige spændende ting samtidig med at man
kunne tale med nogle af de kendte. Samme aften
var vi inde og se kampe i Denmark open hvor bl.a.
Victor Axelsen skulle spille. Det var den første
turneringsdag så de fleste danskere kom let
videre.

mig, hvilket også var godt i 2.sæt, men desværre
vandt han både 1. og 3. sæt og dermed kampen.
Så selv om jeg også vandt den sidste single kamp
var det ikke nok til at gå videre til finalerne.
Så kunne jeg køre hjem og hygge på
campingpladsen og glæde mig til morgendagens
double kampe hvor jeg havde fået en X-makker
der var seeded – ” han må være god” – ”der må
være mulighed for at vi kan nå langt” - men ak !!!!
Da jeg varmede op sammen med min far på
banen, tidligt lørdag morgen, kom min makkers
far hen og fortalte min far at hans søn var blevet
skadet og derfor ikke kunne spille. Jeg blev rigtig
ked af det, og turneringsledelsen forsøgte om de
kunne skaffe en anden doublemakker til mig, men
det lykkedes ikke. Vi blev i hallen og så et par
kampe med nogle af dem jeg kender fra Greve, og
efterfølgende kørte vi så ud for at se Johan spille
doublekamp i en anden hal.
Resten af lørdagen gik med hygge i Odense hvor
der var Harry Potter hygge på Torvet og senere var
vi i den store hal for at se de sidste danskere i
aktion til Denmark open, men dem gik det
desværre heller ikke for godt.

Da det blev torsdag aften skulle jeg have noget
godt at spise og tidligt i seng.
Fredag - endelig blev det tid til kamp. Jeg var
kommet i en pulje med 4 i alt, så jeg skulle i hvert
fald spille 3 singlekampe i dag. Den første jeg
skulle møde var en dreng fra Jylland og alt går
planmæssigt. Jeg vinder kampen i 2 sæt, og
selvtilliden var intakt. Næste kamp skulle jeg så
møde den 4.seeede. Jeg gav alt hvad jeg havde i

Så var det godt at vi alle kunne køre hjem på
campingpladsen hvor vi havde en rigtig hyggelig
aften sammen med de andre og fik en god
afslutning på efterårsferien.

Jacob Thyge
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Badmintonskole i sommerferien
Vild med badminton?
Brug din sommerferie med ketsjer, fjerbold,
badminton, taktik, sjove øvelser og en masse nye
venner.

Hjælp til på Køge Festuge – og hjælp
Køge Badmintonklub
Køge badmintonklub har budt ind på en opgave i
forbindelse med Køge festuge 2018. Festugen
afholdes i uge 35

Sidste uge af sommerferien inviterer Køge
Badmintonklub til en sjov og lærerig uge på
Badmintonskole.

På nuværende tidspunkt kendes arbejdsopgaven
ikke. Ligesom lønnen for arbejdet afhænger af
festugens overskud i 2018.

Det er klubbens dygtige og erfarne trænere, der
står for træningen. Spillerne bliver delt i grupper

Pengene vi tjener vil gå til videre udvikling af Køge
Badmintonklub. Hvor idéerne er mange, men
pengene små.

Når tilmeldingen åbner vil det blive annonceret på
klubbens facebookside.
Men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.
Hvem kan deltage:
Skolen er for U 11, U 13, U 15 (Børn født fra 20032009)
Letøvede og øvede spillere, niveau A-D. Vi
anbefaler at man som deltager har spillet i en klub
i mindst en sæson. Vi inviterer også spillere fra
andre klubber, end Køge.

Vi tænker arbejdet på festugen som en mulighed
for at vi forældre, bestyrelse, seniorspillere,
bedsteforældre og andre over 18 år kan arbejde
for Badmintonklubben og samtidig være en del af
Køge Festuge.
Når tiden nærmer sig, kommer der yderligere
information.
På nuværende tidspunkt håber vi blot på et kryds i
kalenderen og opbakning til det kommende
arbejde.

Information:
Hvornår: Uge 32 mandag d. 6/8 – til fredag d. 10/8
2018
Alle dage fra 9-15 i Ravnsborghallen, Ravnsborgvej
3, 4600 Køge.
Ankomst mellem 8.30 – 9.00 og afhentning
mellem 15.00 – 15.30
Praktisk info:
Du skal selv medbringe ketsjer og sportstøj til
både indendørs og udendørs brug.
Du skal selv komme til og fra badmintonskolen. Du
skal selv have en madpakke med. Der bliver
udleveret frugt og vand i løbet af dagen.
Pris:
Det koster 800,- at deltage hele ugen.
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Familiedage - Præmier /
Sponsorgaver til bankospil
Datoen er lørdag d. 26. maj 2018, og som altid vil
vi slutte familiedagen af med et banko spil.
I år er det Kathe (Daniel U13) og Annette (Gustav
D. U13) der har lovet at stå for indsamling af
præmier til dagen.
Vi forestiller os at I har lige så gode kontakter til
diverse virksomheder, som vi har og at vi derfor
kan hjælpes ad med at skaffe præmier. Vi vil
derfor opfordre alle forældre til at ”stikke en
føler” ud enten på arbejdspladsen eller i jeres
netværk. Vi sætter stor pris på al den hjælp vi kan
få til at få samlet ind til et stort flot gavebord, så vi
kan afholde et brag af et banko spil. Alt overskud
fra dette banko spil, går ubeskåret til udvikling af
klubbens ungdomsafdeling. Vi håber mange vil
støtte op om det gode formål, som vil være med
til at give vores børn endnu flere gode badminton
oplevelser.
Vi drømmer om minimum 10 lidt større gaver
(500,- og derover) og minimum 20 mindre (plader
af chokolade, drikkedunke eller andet)
Kontakt en af os hvis du har mulighed for at
bidrage med noget - Annette tlf. 2247 1345 eller
Kathe tlf. 6037 3941.
På forhånd mange tak ! 
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