Information til ungdomsspillere og forældre om den kommende sæson.
I forbindelse med opstart af en ny sæson, vil bestyrelse og spillerudvalg gerne give et par praktiske
informationer vedr.:
-

Facebookgrupper og hjemmeside
Forældremøde
Trænere til stævner
Refusion af stævnegebyr
Holdturnering
Klubtrøjer til holdkampe og stævner
Badmintonpeople – mest for spillere der endnu ikke har været til stævner
Frivilliglisten
Kontaktoplysninger

Facebookgrupper og hjemmeside
Klubben har en facebookside ”Svenstrup Badminton Klub” og en hjemmeside
”www.svenstrupbadmintonklub.dk”, som er de primære informationskilder i klubben. Der er oprettet
facebook-grupper for hver enkelt årgang, hvor det er muligt at kommunikere omkring f.eks. tilmeldinger til
stævner, efterlysning af doublemakker, og endvidere vil der blive kommunikeret relevant
årgangsinformation ud på disse grupper. Nye spillere og spillere som skifter årgang skal optages i de
relevante facebook-grupper. Grupperne kan findes ved at skrive: Svenstrup Badminton Klub (eks. U11). Har
man spørgsmål så kontakt træner, bestyrelse eller udvalg.

Forældremøde
Ligesom sidste sæson vil der i første del af sæsonen blive inviteret til forældremøde med deltagelse af
repræsentanter fra trænere, bestyrelse og spillerudvalg.
Der vil være information og dialog omkring klublivet, samt mulighed for at få svar på de spørgsmål, der
dukker op som badmintonforældre.

Trænere til stævnerne
Der er allerede flere spillere, som er stævneaktive i de åbne pointgivende stævner, og vi håber at endnu
flere har lyst til at prøve kræfter med spillere fra andre klubber i jagten på ranglistepoint. Trænerne

udvælger i løbet af sæsonen nogle stævner, hvor de vil være til stede med gode råd undervejs. Dette
annonceres via facebook-grupperne for årgangene.
Du kan i øvrigt holde dig orienteret om åbne stævner på Badmintonpeople, hvor du under sæsonplan kan
finde oversigt over samtlige åbne stævner. Tilmelding til stævner sker individuelt på Badmintonpeople (se
mere under punktet Badmintonpeople).
Trænerne deltager naturligvis i vores hjemmebanestævner.
Vi håber at kunne gentage sidste års succes med at tage til DMU i Varde d. april 20-22. april.

Refusion af stævnegebyr
HUSK at klubben refunderer halvdelen af deltagergebyret for de første 5 stævner som en spiller deltager i
gennem sæsonen. Kontakt klubbens kasserer Allan Sørensen på mailadressen
kasserer@svenstrupbadmintonklub.dk med oplysning om kontonummer, hvilke stævner spilleren har
deltaget i samt opgørelse over hvilket beløb der skal refunderes. Vores kasserer, Allan Sørensen, overfører
derefter beløbet via netbank.
Vær opmærksom på at der først kan søges refusion efter afholdelse af stævnet, da rækker der evt. udgår
pga. for få tilmeldinger refunderes direkte til spilleren af arrangørklubben. Af hensyn til kassereren
henstilles der til, at refusionen som udgangspunkt søges samlet, enten når en spiller har været til fem
stævner, eller senest ved sæsonafslutning for ungdomstræningen.
Særligt vedr. hjemmebanestævner: I løbet af sæsonen har vi to stævner i Svenstruphallen, nemlig
U15/17/19 den 4.-5.11.17 og U9/11/13 d. 17. – 18.3.18. Her yder klubben fuld refusion af deltagergebyret.
Tilmelding sker via Badmintonpeople, og gebyret tilbagebetales af vores kasserer indenfor 4 uger efter
stævneafholdelsen.

Holdturnering
For at skabe et overblik over, hvilke spillere, som ønsker at deltage i holdkamp, så bedes samtlige spillere
eller forældre gå ind og udfylde en kort formular. Formularen findes på følgende link:
http://svenstrupbadmintonklub.dk/ungdom/
Trænere vil gerne også gerne vide, hvis du ikke ønsker at spille holdkamp. Dette kan også udfyldes i
formularen.
Herefter vil trænerne skabe overblik over hvilke hold, vi skal have tilmeldt ungdomsholdturneringen. Igen i
år bliver der lavet oversigter over hvem, der skal spille holdturnering, hvor og hvornår samt hvem der kører
(og er holdleder på dagen). Det vil endvidere fremgå, hvem der er reserver for hver enkelt kamp, og
dermed skal kontaktes ved evt. forfald. Det er den spiller, som melder afbud, der er ansvarlig for at
kontakte reserven. Kan ingen af de nævnte reserver træde til, kontaktes træneren.

Øvrige aktiviteter
Træningslejren i Fjerritslev bliver 30/9 - 1/10 2017.
Nybegyndere i de yngste rækker bliver tilbudt deltagelse i Diplomstævner i omkringliggende klubber
løbende gennem sæsonen. Diplomstævnet i Svenstrup afholdes i slutningen af januar.

DMU – weekendtur til dansk mesterskab for ungdomsrækker i Varde 20.-22. april 2018.
Sæsonafslutning med klubmesterskab.
Derudover afholder klubben julefrokostfest, julebanko, fastelavnsfest, Svenstrup-løb m.m., som er åbne
arrangementer for lokalområdet.

Klubtrøjer

Alle indmeldte ungdomsspillere, som ikke allerede har en klub-t-shirt, kan bestille en gratis. Den skal bruges
til alle holdkampe, stævner og andre formål, hvor man repræsenterer klubben. Der er mulighed for at
tilkøbe navnetryk.
Klubben laver tøj-aftaler for 2 år af gangen (pt. 2017-2019). Der kan kun bestilles en gratis t-shirt pr. tøjaftale periode.
T-shirt samt alle andre gode tilbud fra vores klubkollektion til specialpriser, kan ses og bestilles på
nedenstående link.
http://svenstrupbadmintonklub.dk/klub-toej/
Der vil i ugerne efter sæsonstart være mulighed for at prøve tøjstørrelse i klublokalet. De eksakte
tidspunkter hvor tøjet er tilgængeligt i klublokalet, bliver meldt ud på hjemmeside og facebook.
Ved efterfølgende køb af klubtøj, kan størrelse prøves hos Ketcher-Sport på Boulevarden i Aalborg.

Badmintonpeople
Hvis dit barn ikke er oprettet med en profil på Badmintonpeople.dk, vil vi opfordre til at gøre det.
Badmintonpeople er stedet, hvor man:
-

holder sig orienteret om relevante stævner
tilmelder sig samt betaler for deltagelse i stævner

-

kan se sin pointstatus i rækken
kan følge stillingen i holdturneringen
og meget, meget mere.

Det er et krav at være oprettet i Badmintonpeople for at deltage i holdturneringen, da holdturneringen er
pointgivende for den enkelte spiller.
Ved åbne pointgivende stævner kan man tilmelde sig i single og/eller double (herre-, dame- eller mix). Har
man ingen makker kan man tilmelde sig med x-makker. Det giver mulighed for at blive sat sammen med en
anden spiller, der er tilmeldt med x-makker i samme række. Spørgsmål vedr. brugen af Badmintonpeople
kan rettes til Lotte Madsen på tlf. 26644995 eller support@svenstrupbadmintonklub.dk

Frivilliglisten
Svenstrup Badminton Klub er drevet af frivillige kræfter. Derfor har vi brug for din hjælp som medlem.
Klubben arrangerer hvert år en masse forskellige indtægtsgivende aktiviteter. Det er disse aktiviteter der
gør, at vi har de laveste kontingenter i Aalborg-området. For at vi fortsat kan bibeholde vores
aktivitetsniveau til glæde og gavn for klubben og dens medlemmer, vil vi bede jer om at påtage jer min. 1
opgave på vores frivilligliste. Der findes mange forskellige opgaver, således der er noget for enhver. Som
altid er det hyggeligt og sjovt at give en hånd med i klubben. 😊
Frivilliglisten kommer frem, når man betaler kontingent på vores hjemmeside. Det er også muligt at finde
den i menulinjen på vores hjemmeside.

Kontaktoplysninger
Hvis der opstår spørgsmål eller andet i løbet af sæsonen, er I velkomne til at tage kontakt til de
årgangsansvarlige i spillerudvalget:
U9: Christine Reenberg
U11: Carsten Engen
U13: Anette Tommerup
U15: Claus Hedin
U17/19: Anne Bjerregaard-Michelsen
Opdaterede kontaktoplysninger er tilgængelige på klubbens hjemmeside under fanen ”Udvalg”. Her ses
også kontaktoplysninger til trænere og bestyrelse for Svenstrup Badmintonklub.

Med ønsket om en god sæson
Svenstrup Badmintonklub

