Nyhedsbrev Ungdom – Oktober 2018
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
badminton spillet.

Vigtige datoer
Alle fredage – Frit spil 18.00-20.00, Hal A 18.0019.00 (20.00), Hal B 19.00-20.00
01/11 - 2018 Klubaften/Forældremøde/Victorbesøg
17.30-19.00

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

08/12 - 2018 Julefrokost for Forældre, Motionister,
Seniorer og Veteraner

Mange ungdomsspillere er allerede godt i gang med
at deltage i de 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.

14-15/12 - 2017, Køges egen turnering U15A-B-C

Igen i år har vi meldt hold til holdturneringen, som
starter i oktober. I vil kunne læse mere om dette
længere fremme.

20-22/4 - 2019, DMU

Forsat god træning til alle,
Kenneth Skov-Casper, UU-formand

04/05 - 2019, Familiedag

13/12 - 2018, Julehygge/Afslutning

04/01 - 2019, Klubmesterskab
20/4 – 2019, Sidste træningsdag for ekstra træninger
og frit spil om fredagen. Basis træninger fortsætter

26-27/4 - 2019, Køges egen turnering U13A-B-C,
& U17-19 A-B-C

02/06 - 2019, Sidste træningsdag

Begynderturnering for 8-12 årige
og deres forældre
Køge indgår i et samarbejde med 5 andre
nærliggende klubber om at afholde Badminton På
Toppen.
Denne sæson har følgende plan:
Greve: søndag d. 4. november 2018
Solrød: søndag den 16. december 2018 kl. 13.30 til
17.30.
Karlslunde: søndag d. 10. februar 2019
Havdrup: søndag d. 24. marts 2019
Køge har et begrænset antal pladser i hver turnering
– så det gælder om at være hurtig til tasterne, når
Invitationen
er
sendt
ud.
Invitationen bliver sendt til jeres mail, når den er
klar.
Læs mere om Badminton På Toppen her:
http://koegebadminton.dk/cms/?&pageid=23246
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Holdkampe i Badminton Sjælland
Køge Badmintonklubs har tilmeldt et rekordstort
antal hold til ungdomsholdturneringen i sæsonen
2018-2019 - 13 hold i alt:
- 3 hold i U11 rækkerne
- 3 hold i U13 rækkerne
- 2 hold i U15 rækkerne
- 5 hold i U17/U19 rækkerne
Første holdkampe spilles i weekenden 27-28.
oktober, og der spilles typisk 4 eller 5 holdkampe i
løbet af hele sæsonen.
Vi er i fuld gang med at bemande holdene med både
spillere og holdledere. Alle spillere og forældre
hører nærmere hvis dette da ikke allerede er sket.
Klubbens målsætning med holdturneringen er at
alle vores tilmeldte hold gerne skal kunne ligge i
den øverste halvdel af tabellen ved sæsonafslutning,
erfaringsmæssigt giver dette den bedste oplevelse
for vores børn.
Måske er der tilmed nogle hold som kan gentage
succesen fra de sidste sæsoner, hvor det blev til
medaljer
både
til
Sjællandsog
Danmarksmesterskaberne.

Forældremøde / Victor klubaften
torsdag d. 1. nov. 2018 kl. 17.3019.00

Badminton på toppen; Første turnering for de nye
børn.
Holdkampe; Hvad er det og hvorfor skal jeg spille
holdkampe, hvilke hold har vi osv.
Træningsweekend i september.
Rekrutteringsudvalg; Bl.a. Forældre-Barn træning.
Sponsorbordet; Yd noget for klubben, skaf nye
sponsorer/medlemmer.
Styrketræning; U15-U19 børn.
Vigtige datoer: DMU, Focus turneringer,
Familiedag, Sommer camp, Klubmesterskab, egne
turneringer.
Efter boderne er besøgt på forældremødet kan du
besøge ”Victor-boden”, hvor du kan købe ketchers,
sko og andet udstyr: I samarbejde mellem Sports
Group Denmark og Sport 24 Køge Cityvil der være
udvalgte varer med stor besparelse på blandt andet

produkter og
tilbehør.
Ligeledes vil der være produkter fra flere mærker
blandt andet

Invitation til alle forældre om at møde op denne
aften, tag gerne jeres børn med, da der denne er
aften er frit spil kl. 17.30-18.30
Det bliver et anderledes forældremøde. I hallen er
opstillet boder med repræsentanter fra;
Ungdomsudvalget/Trænere/Bestyrelse og du kan
besøge:
Badmintonpeople; Få hjælp til at blive oprettet, eller
kom med spørgsmål, så svarer vi så godt vi kan.
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Køge Festuge
Køge badminton klub deltog som forening i Køge
festuge. Det var vores første år i en årrække.
Endnu er overskuddet for festugen ikke opgjort.
Men i følge aviserne nåede festugen samlet set
samme niveau som sidste år, trods regnvejr hele
torsdag aften.
Vi havde forinden sat klistermærker på ølkrusene,
der blev skænket øl i på Køge festuge. Køge
badminton havde sat klistermærker på 1/4 del af alle
krusene. Det er da rimelig godt gået.

Som toiletvagt tjener man både timeløn og de 2
kroner, som man betaler ved brug af toiletterne. Selv
i småregn og et kun halv fyldt torv tjente vi gode
tissepenge.
Vi har på nuværende tidspunkt allerede bestemt, at
Køge badmintonklub deltager i 2019.
Vi har lagt billet ind på "toiletvagterne ved
Intersport" hele ugen.
Vi forestiller os, at udvikle toiletområdet med
plakater af badmintonspillere på toiletterne og andre
festligheder.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og deltag i det
sjove arbejde under festugen, mens pengene triller
ind i badmintonklubben - helle for vagten med
Philip.
Tak for hjælpen til jer, der bidrog og velkommen
til alle jer der slår til i 2019.
Annette

Under festugen havde vi blandet opgaver;
slusevagt, ølvogn og toiletvagt.
Der var mange der bidrog til arbejdet. Tak for det.
Netop torsdag aften havde jeg fornøjelse af at danne
makkerpar med Philip Fagralid 6 timer som
toiletvagt i regnvejr. Det var meget sjovere end det
lyder.
De modne små fulde tissetrængende kvinder var
svært misundelige på min plads. Faktisk overvejede
jeg, hvad jeg kunne sælge Philips telefonnummer.

TANK brændstof hos OK og STØT
Køge Badminton Klub – eller STØT
endnu mere ved også at købe OK
Mobil og OK El.
Prisen er altid blandt de billigste - og det koster dig
ikke ekstra, men klubben tjener lidt, hver gang du
tanker. Du kan også støtte klubben endnu mere ved
at købe OK El og OK Mobiltelefoni.
Kontakt Thomas Kragh på tkragh1972@gmail.com
eller telefon 21 17 60 00 og få tilsendt info om
hvordan du tilmelder dig.
Du kan også læse mere om aftalen her:
https://www.ok.dk/privat/ok-og-sporten/stoetsporten
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Køge badmintonskole 2018
Efteråret 2017 startede vi med at pusle med ideen
om en badminton camp i et eller andet format. Der
findes allerede flere etablerede og gode koncepter
indenfor badminton lejrer. Vi valgte inspireret af
fodboldskoler, at skabe vores eget koncept.
I foråret blev Køge badmintonskole præsenteret i
klubben og på DGIs hjemmeside. En foreløbig plan
var lagt for badmintonskolen. I ugerne op til at
tilmeldingsfristen kom der flere børn til dagligt.
Listen over deltagerne voksede stødt. På bagkanten
glødede telefonerne mellem klubbens ledere i
forhold til, at skaffe en cheftræner, da Philip F som
skulle have været badmintonskolens cheftræner fik
arbejde som fysioterapeut meget hurtigt efter endt
uddannelse. Philip ønskes tillykke med uddannelsen
og jobbet.
Ved 48 tilmeldte børn lukkede vi for tilmeldinger i
frygt for at drukne i vores egen succes. Det lykkedes
(selvfølgelig) af få alle trænerne på plads rettidigt
og mandag morgen i uge 32 stod trænerteamet klar
til at modtage 48 børn på Køge badmintonskole i
Ravnsborghallen.
48 børn hvoraf halvdelen var fra Køge
badmintonklub. Den anden halvdel var fra 8 andre
klubber på Sjælland.
Hver dag hele ugen blev der øvet tekniske
færdigheder indenfor badminton, lavet små-spil og
spillet turneringer. Dertil var spillerne rundt om
ernæring og lavede deres egen power booster. Der
blev lavet andre boldspil, fangelege, badminton
ludo, badminton golf, skattejagt, vandkamp og en
masse andet.

Et par dage henne i ugen var det helt umuligt, at se
hvilke spillere, der var fra Køge og hvilket der
mandag morgen ingen kendte. Alle heppede,
snakkede og grinede på tværs af alder, klub og
køn.
Ved evalueringen fra spillerne kan fremhæves
”blandingen af badminton leg og teknisk træning”,
vandkamp, og sidst men ikke mindst, at man har fået
nye badminton venner.
Fredag eftermiddag solede trænerteamet sig i
anerkendelse fra forældre og spillere. Vi kan i Køge
badmintonklub være stolte af en veloverstået
badmintonskole med et godt gennemarbejdet
program
og
et
stærk
trænerteam.
1000 TAK skal også lyde til vores sponsorer: Super
Brugsen, Victor, Castus, HPH Profilbeklædning og
Trope.

Badmintonskolen havde yderst kompetent træning
med tidligere verdensmester Steen Fladberg og
tidligere landsholdstræner Lars Uhre. Selvom en
lokal spiller ved præsentationen af Lars Uhre som
træner for Viktor Alexsen spontant svarede
”Seriøst?”. Lars var for mange af børnene bedre
kendt som Buster, Clara og Elins far.
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Mathias var til turnering i Portugal
i sommerferien
Vi er allerede gået i gang med at planlægge Køge
badmintonskole 2019 i uge 32 – større og endnu
bedre.

Mathias De Moura Fallesen fra Køge Badminton
Klub var i sommerferien på besøg hos sin mormor
og morfar i Portugal. Han benyttede lejligheden til
at deltage i den Internationale 11. Iberiske
badminton turnering.
Turneringen foregik den 6.-8. Juli i Évora, Portugal
og var for både børn og voksne – med i alt 226
spillere. Deltagerne kom fra flere portugisiske og
spanske klubber, samt fra en klub fra Schweiz og
så Mathias fra Danmark.

Ketcheropstrengning
Opstrengning på vegne af Køge Badminton Klub
sker af Nikolaj Bruun og Sofie Bruun. Vi er at træffe
i hallen mandag-torsdag, ellers er det muligt at
lægge sin ketcher på halmandens kontor, hvor den
vil bliver hentet hurtigst muligt.
Ved aflevering på halmandens kontor, skal der
medlægges en seddel med navn og tlf. nummer.
Hvis ketcheren skal være klar inden en bestemt dag,
må dette gerne skrives på, og så vil vi, såfremt det
er muligt komme dette ønske til gode.

Mathias taler lidt portugisisk, så han kunne
nogenlunde følge med og kommunikere med sin
portugisiske makker i double. Det var dog en
udfordring at højttaleanlægget næsten gjorde det
umuligt at høre, hvem der skulle spille – og der var
heller ikke scoretavle med kampnumre. Men trods
dette kom Mathias på banen og fik spillet mange
gode kampe.
Det der var mest anderledes ved at spille en
turnering i Portugal, i stedet for i Danmark, var at
stregerne nogle steder var noget tape, der var
klistret på gulvet og at netstolperne ikke stod fast,
så båd net og stolper kunne vælte.
Mathias lod sig dog ikke gå på at disse noget uvante
forhold og han blev flot nummer 2 i både single og
double for spiller under 11 år.
Mathias vil gerne deltage i turneringen en anden
gang.

Vi tilbyder tre forskellige typer strenge: Yonex
BG80, Yonex BG65 og Victor VBS-68
Betaling er 130 kr. på MobilePay til 29 93 74 40
eller kontant.
Hvis I har spørgsmål eller bestemte ønsker, så er I
meget velkomne til at skrive en SMS.
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Kært barn har mange navne…
Vores træning for de mindste spillere mangler
deltagere.
Holdet hedder fx: U7, forældre/barn og Miniton.
Men det vigtigste er, at det er motorik, hygge,
samvær, leg, sjov og badminton en time lørdag
formiddag – forældre og børn sammen.
Det er for 4-6 årige + forældre og træningen er i hal
B lørdag kl. 10.30-11.30

Børnehjælpsdagen
Vi støtter igen Børnehjælpsdagen ved at sælge
lodsedler. Salget af lodsedler støtter også klubben
og sidste sæson fik klubben en indtjening på ca. kr.
9.000,- Det er vigtige penge for klubbens
ungdomsafdeling og i denne sæson skal vi sælge
endnu flere lodder. Lodsedlerne skal sælges til
foråret 2019, nærmere info kommer.

Køge Badminton Klub indgår nu i et samarbejde
med Badminton Danmark og DGI om at få fokus på
dette hold.
Det betyder også, at vi kommer til at få brug for lidt
hjælp til ophængning af plakater, uddeling af flyers
mv.
Vi håber i alle vil hjælpe – så bliver det noget, den
enkelte kan klare på 15 min.
Og kender du allerede en mulig kommende spiller,
så fortæl endelig om vores Miniton hold.
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