Viby Badminton Klub
Byder velkommen til

sæsonen 2019 / 2020
Så er det ved at være tid til at tænke på tilmelding til badmintonsæsonen 2019 - 2020.
Find ketsjer og sko frem og vær med fra starten af den nye sæson, der med garanti vil byde på mange sjove timer for alle.
AKTIVITETSKALENDER M.M. FOR SÆSONEN 2019 - 2020

TILMELDING

Tidspunkt

Aktivitet

15. august 2019 kl. 19.00

Tilmelding for motionister, nuværende medlemmer

15. august 2019 kl. 20.00

Tilmelding for motionister, nye medlemmer

18. august 2019 kl. 10.00-11.00

Tilmelding for ungdomsspillere

19. august 2019 kl. 19.00

Møde for alle interesserede i DGIs holdturnering
(Holdledere)

19. august 2019

Sæsonen starter

8. september 2019

Inspirationsdag for motionister og 60+ i Dåstruphallen

12. oktober - 20. oktober 2019

Efterårsferie (begge dage inklusive)

21. december 2019 - 6. januar 2020

Juleferie - lukket i Dåstruphallen (begge dage inkl.)

15. februar - 24. februar 2020

Vinterferie (begge dage inklusive)

4. marts 2020

Inspirationsdag for motionister og 60+ i Dåstruphallen

21. marts 2020

Klubmesterskaber for motionister og ungdomsspillere
(kun mix-kampe)

60+ SPILLERE tilmelder sig ved fremmøde i Viby Idrætscenter onsdag den 4. september 2019, kl. 14.15. Nye spillere bedes kontakte
Ruth Carlsen på tlf. 21653308 inden sæsonstart.

22. marts 2020

Evt. klubmesterskaber for ungdomsspillere
(kun singlekampe)

På gensyn i den nye sæson!

24. marts 2020

Generalforsamling

4. april - 13. april 2020

Påskeferie (begge dage inkl.).

30. april 2020

Sæsonen slutter

2. maj - 24. juni 2020

Sommerbadminton

Tilmelding sker i år på den gammeldags facon.
Det vil sige, at du og dine holdkammerater møder op i Dåstruphallen torsdag den 15. august.
Hvis du er ”gammel” MOTIONIST er der tilmelding fra
kl 19.00- 20.00.
Hvis du er ny i klubben eller ønsker en anden tid end den du har
haft i indeværende sæson, så er der tilmelding fra kl. 20.00 – 20.30.
Der kan i år betales med MobilePay på nr. 103079. Husk altid
navn på spilleren og medlemsnummer.
Der er tilmelding for UNGDOMSSPILLERE søndag den 18. august
2019 kl. 10.00.- 11.00.

Viby Badminton Klub - www.vibybadminton.dk
- Facebook: VIBY Sj Badminton Klub
HUSK! Du kan købe bolde i klubben! Kontakt en fra bestyrelsen,
når du vil købe bolde. Der vil stort set altid være en til stede i
Dåstruphallen på alle ugens spilledage.
Bolde kan betales med MobilePay - 103079.

Er du i tvivl om enkelte ting i folderen, eller har du brug for supplerende
oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

VORES TIDER
Viby Badmintonklub har følgende spilletider i Dåstruphallen:
• mandag fra kl. 16.00 - 21.30 (ungdom fra 16.00-19.30)
• tirsdag fra kl. 16.30 - 21.00 (ungdom fra 16.30-18.00)
• onsdag fra 16.30 -21.00 (ungdom fra 16.30-19.00)
• fredag fra 17.00 -19.00
• lørdag fra 9.00 -10.00.

UNGDOMSAFDELINGEN
Der er begrænset plads på de enkelte hold, og ved for mange spillere
vil der blive oprettet ventelister. Hvis du har spillet tidligere, og allerede
nu ved, at du vil fortsætte i næste sæson, så send en mail til ungdom@
vibybadminton.dk. Gerne allerede nu! Hvis du er ny spiller og ikke har
mulighed for at møde op den 18. august, så send en mail til ungdom@
vibybadminton.dk; dog først fra den 19. august.
Træningstider:
Al ungdomstræning foregår i Dåstruphallen og spillerne vil få tilbudt
trænings-muligheder mandag, tirsdag og onsdag.
Det tilstræbes at inddele børnene i grupper, der tager hensyn til niveau
og lyst til at forbedre sig samtidig med, at der laves en vis aldersopdeling.
Ungdomstrænere:
Christina Schønemann, Lars Korsgaard, Per Marboe.
Hjælpetrænere: Corey Hermann, Simon Schønemann, Anton Hvidbjerg
og Christina Larsen
Aktiviteter:
Til den nye sæson bliver der, alt efter interesse, tilmeldt hold i forskellige
aldersgrupper til holdturneringen under DGI, Roskilde. Der vil herudover
blive mulighed for at deltage i en række stævner, hvor man møder
spillere fra andre klubber, som passer til ens egen alder og niveau, heriblandt mange muligheder for de helt nye og uerfarne badmintonspillere.
Vi håber også at kunne arrangere et weekendarrangement, træningslejr
og meget mere.
Priser:
Kr. 650,00 i kontingent for træning 1 gang om ugen. Ved træning 2
gange om ugen: 900,00 kr.
Stævner:
Der er egenbetaling for deltagelse i stævner på 75,00 kr.
U9 spillere må ikke være fyldt 9 år før den 1. januar i indeværende sæson
U11 spillere må ikke være fyldt 11 år før den 1. januar i indeværende sæson
U13 spillere må ikke være fyldt 13 år før den 1. januar i indeværende sæson
U15 spillere må ikke være fyldt 15 år før den 1. januar i indeværende sæson
U17 spillere må ikke være fyldt 17 år før den 1. januar i indeværende sæson
U19 spillere må ikke være fyldt 19 år før den 1. januar i indeværende sæson

I Viby Idrætscenter har vi følgende spilletider:
• onsdag fra 14.15 - 15.45 (60+ spillere)
• onsdag fra 18.00 - 21.00 i Hal 2

MOTIONISTAFDELINGEN
Træningspriser pr. bane vil være følgende:
• 60 minutters baner koster kr.1300,00
•L
 ørdagsbaner koster kr. 1050,00, idet der kompenseres for inddragelse af disse baner i forbindelse med visse arrangementer i
løbet af sæsonen.

Vi har planlagt følgende træningsmoduler:

Ovenstående priser er ekskl. medlemskontingent som
pt. udgør 250,00 kr.

Mandage 16.00 - 17.00

U11 - U13 (nye spillere)
Dette hold er for de yngste spillere,
som gerne vil lære at spille badminton
og samtidig have det sjovt med en
kombination af leg og badminton,
hvor der også bliver taget hensyn til
de mere ambitiøse. Træner: Christina
Schønemann. Hjælpetrænere: Corey
Hermann og Simon Schønemann

II

Mandage 17.00 - 18.00

U9 - U11 (nye spillere)
Dette hold er for de yngste spillere,
som gerne vil lære at spille badminton.
Træningen vil blive en blanding af leg
og badminton. Her skal det være sjovt
at lære noget med bold og ketsjer.
Træner: Christina Schønemann. Hjælpetrænere: Corey Hermann, Simon
Schønemann og Christina Larsen

III

Mandage 18.00 - 19.30

U13 - U17 (øvede)
Intensiv træning. Mest for holdspillere
som måske vil træne 2 gange om
ugen. Træner: Lars Korsgaard

Tirsdage

16.30 - 18.00

U11-U15 Let øvede, hovedsaglig
Træningen er baseret på børn der ønsker
at træne seriøst og som sandsynligvis vil
deltage i stævner o.l. Træner: Per Marboe. Hjælpetræner: Anton Hvidbjerg

BESTYRELSEN

16.30 - 17.30

U11 og U15 Øvede - hovedsaglig
Træningen er baseret på børn der ønsker
at træne seriøst og som sandsynligvis
vil deltage i stævner o.l. Træner: Per
Marboe
U13 og U17 Øvede - hovedsaglig
Træningen er baseret på børn der ønsker
at træne seriøst og som sandsynligvis vil
deltage i stævner o.l. Træner: Per Marboe

Næstformand: Lars Korsgarrd
Tlf. 21 66 34 69

I

IV

V

VI

Onsdage

Onsdage

17.30 - 19.00

Der kan, afhængig af antallet af tilmeldinger og endelig
trænersituation, forekomme små ændringer til dette.

BADMINTON 60+
Badminton 60+ er for spillere på 60 år eller mere, der har spillet
badminton før, og derfor har nogle grundlæggende færdigheder i
spillet, og som nu har fået tid til at spille i dagtimerne.
Der spilles hver onsdag i Viby Idræts Center fra kl. 14.15 – 15.45.
Herefter hygger vi os sammen over en kop kaffe. Yderligere oplysninger findes på VBK´s hjemmeside eller ring til Ruth på
tlf. 21 65 33 08.
Pris: 275,00 kr. Heri er IKKE inkluderet udgifter til bolde
ligesom prisen er uden kontingent.

Formand:Mai-Britt Christensen
Bodsbjerghaven 12 • tlf. 46 19 43 79 / 27 21 02 07

Kasserer: Dorthe S. Prosberg
Tlf. 22 87 96 51
Motionistudvalg: Egon Christensen
Valorevej 37 • tlf. 22 29 51 33
Ungdomsudvalg: Christina S. Schønemann
Emilsgave 113 • tlf. 20 18 41 11
Cafeteriaudvalg: Ulla Larsen
Ingeborgvej 6 • tlf. 20 72 17 64
60+ udvalg: Ruth Carlsen
Dåstrup Kirkevej 9 • tlf: 21 65 33 08
Følg med i nyheder og resultater på www.vibybadminton.dk
og følg os på Facebook: VIBY Sj Badminton Klub

