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Sommer Nyhedsbrev fra SSIF’s
Badmintonafdelingen
Kære alle
God sommer til jer alle…
Med dette Sommer Nyhedsbrev vil badminton-afdelingen gerne informere jer
om de seneste tiltag i SSIF Badminton:
•
•
•
•
•
•

Pga. øget tilgang af yngre medlemmer øges antallet af ugentlige træninger for ungdomsspillere
Vi har fået tildelt Klubhushallen hele onsdag, så vi kan få styrket badminton-klubånden i hallen
Søndag formiddag introduceres Miniton for de yngste badmintonspillere i SSIF
I Påsken 2019 (uge 16) afvikles der igen Badminton-stævne i vores haller
I den kommende sæson introducerer vi klubtøj for ALLE badminton-spillere i SSIF
Sponsor-jagt

Sæsonopstart og halfordeling
Den kommende sæson starter pr. 1. september 2018. Præcis annoncering om opstart og tilmelding af de
forskellige ungdomshold følger på badminton’s hjemmeside og Facebookgruppe i løbet af august måned.
Da ungdomsafdelingen har øget antallet af medlemmer, har vi fået tildelt mere hal-tid til den kommende
sæson (en tak til Gymnastik skal der lyde herfra). For at få kabalen til at gå op, skal vi benytte både Skolehal
og Klubhushal i den kommende sæson.
Hal- og trænings-fordeling for sæson 2018/2019 ser ud som følger:
Mandag: U11-U17 træner sammen i Skolehallen indtil kl. 17:00
Onsdag: U9 træner i Klubhus-hallen fra kl. 15:30 til 17:00
Onsdag: U11 træner i Klubhus-hallen fra 17:00 til 18:30
Onsdag: U13-U17 træner i Klubhus-hallen fra 18:30 til 20:00
Onsdag: Seniorer, oldboys/-girls i Klubhus-hallen fra kl. 20:00 til 22:00
Søndag: Miniton i Klubhus-hallen fra 09:00 til 10:00
Søndag: Åben Hal i Klubhus-hallen fra 10:00 til 12:00
Motionister kan fortsat booke baner på ugebasis, og HVER onsdag aften kan seniorer og oldboys/-girls spille
et par timer.
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Trænere og hjælpe-trænere
Simon Jensen har desværre valgt at stoppe som badminton-træner i SSIF, og han
efterlader et hul på trænersiden, da vi også øger antallet af hold. Vi har dog fået
tilgang af Valdemar, og det er vi rigtigt glade for. Valdemar skal træne U11
spillerne.
Indtil videre er følgende trænere på plads.
Birgitte Kristensen træner U9 om onsdagen
Valdemar Overgaard træner U11 om onsdagen
Jonas Larsen træner U11-U17 om mandagen
Lige pt. er der ikke sat navn på U13-U17 træner om onsdagen…!
Går du med en træner i maven, eller har du lyst til at være hjælpe-træner, så hører vi rigtigt gerne fra dig.

Miniton
I den kommende sæson introduceres Miniton hver søndag formiddag. Miniton henvender sig til de yngste
badmintonspillere (børnehave-alderen) i Sejs-Svejbæk og de skal have deres far eller mor med i Hallen. Der
vil primært være fokus på leg, og knapt så meget spil over net, og der bliver plads til ca. 12 ekvipager (et
barn/en forælder). Jacob Damgaard er initiativ-tager, og Jacob har selv en aspirant til holdet. Med dette
initiativ, håber vi at etablere en fødekæde til ungdomsafdelingen.

Nyt stævne i Påskeugen – Nedsættelse af Stævneudvalg
I uge 16 2019 er vi blevet tilbudt af DGI og Badminton Danmark at afholde et point-givende ungdomsstævne. For år tilbage var afvikling af badmintonstævner en fast årlig tilbagevendende begivenhed for
klubben, og nu starter vi så op igen, omend i det små. Stævnet SKAL afvikles i Klubhus-hallen og Skolehallen,
og begge haller er reserveret.
DER SKAL FLERE KRÆFTER PÅ BANEN, FOR AT DETTE INITIATIV SKAL LYKKES
Derfor nedsættes der et lille stævne-udvalg, som har det primære formål, at arrangere stævnet. Jeg hører
meget gerne fra DIG, hvis DU vil være med på rejsen, og hvis DU kan bidrage til, at gøre stævnet til en succes
for både deltagere og SSIF. Jeg har allieret mig med nogle erfarne herrer, så vi starter ikke helt fra nul.

Klubtøj til kommende sæson 2018/2019
For at styrke badminton-afdelingen og skabe et stærkere fællesskab blandt
ALLE badmintonspillere i SSIF har vi indgået et samarbejde med Forza og
Sport24 omkring klubtøj til SSIF badminton for de kommende 2 sæsoner. Det
vil være muligt at købe klubtøjet fra en online shop, som Sport24 sætter op.
Vi har udvalgt t-shirt og shorts/skirt (til pigerne) i grønt og hvidt samt en
sort træningsdragt. Tøjet skal bruges til træning, turneringer, mesterskaber
m.m. Man får valgfrit navn trykt på ryggen og der kommer selvfølgelig SSIF
logo foran.
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Tøjet kan købes i ALLE størrelser, og via Shoppen vil det også være
muligt at tilkøbe ketsjere og tasker til favorable priser. Shoppen åbner
omkring Sæson-opstart.

Sponsor-jagt
Vi skal meget gerne have fundet nogle sponsorer til klubtøjet, så vi kan
få egenbetalingen ned i pris og på den måde gøre det muligt for alle at
få et sæt klubtøj (først og fremmest t-shirts og shorts/skirts). Som
sponsor får man selvfølgelig sit virksomhedslogo på enten t-shirt,
shorts/skirt (eller træningsdragt hvis vi kan skaffe nok sponsorpenge).
Der kan trykkes på ryg, front, ærmer og shorts.
Prisen for sponsor der ønsker et lille logo (typisk ærmer og buks/shirt):
6.000 kr.
Prisen for sponsor der ønsker et stort logo (typisk på ryg eller front):
9.000 kr.
Vi har en målsætning om at sælge cirka 100 sæt klubtøj (t-shirts eller shorts/skirt) igennem de næste 2
sæsoner. Der bliver mulighed for at prøve tøjet før bestilling.
Vi håber, at vi kan finde 6 - 7 sponsorer. Hvis nogen af jer forældre har egen virksomhed eller arbejder i en
virksomhed, der kunne tænke sig at være sponsor for Badminton, må I meget gerne lade høre fra jer, og
gerne HURTIGST MULIGT. Det vil blive taget imod med kyshånd! Kontakt gerne Stine Dyppel på 61 30 67 92
for at høre mere eller skriv til Stine på stinedyppel@hotmail.com.
Flere har allerede tilkendegivet at de gerne vil støtte os, hvilket vi er glade for, men vi vil gerne have lidt
flere…

Information, kontakt og spørgsmål
Kontakt gerne undertegnede på
klaus.svenningsen@gmail.com eller mobil
22 56 76 96, hvis du vil vide mere om
Badminton i SSIF.
Følg med på SSIF’s hjemmeside:
http://www.sejssvejbaekif.dk/badminton/
Følg med på SSIF’s facebookside:
SSIF Badminton på Facebook
På vegne af badminton-udvalget
Klaus
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