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Fredagstræning / Familiehygge
Vi kan med glæde tilbyde ekstra spil for alle
ungdomsmedlemmer + evt. forældre/søskende hver
fredag kl. 18.00–20.00. I skal selv medbringe
ketcher og bolde, og børn under 15 år skal have en
voksen med i hallen.
Ungdomsmedlemmer har 1. prioritet, men er der
ledig plads må forældre og søskende der ikke er
medlem, gerne spille med. Der vil være mulighed
for at købe mad/drikke i cafeteriet.

kan vi ikke bare kræve pladser… men lad os nu se,
om ikke det kan gå alligevel.
I sæsonen 2015/2016 er der yderligere tre
turneringer:
•
•
•

29. november 2015 i Tune
3. januar 2016 i Solrød
6. februar 2016 i Køge

Tilmelding til alle tre turneringer vil være efter
”først-til-mølle-princippet”, så hold øje når
tilmeldinger bliver delt ud.

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte UUformand Kenneth Skov-Casper tlf. 20781760

Badminton på Toppen
Søndag 1. november 2015 deltog 15 Køge-spillere
(U9, U11 og U13) i sæsonens første ”Badminton
på Toppen-arrangement” i Karlslunde.
Vi har til denne sæson valgt at indgå i et
”Badminton på Toppen-samarbejde” med Greve,
Solrød, Havdrup, Tune og Karlslunde. Det har vi
valgt, da Strøby og St. Heddinge ikke var
interesseret i at fortsætte det samarbejde vi havde i
sidste sæson.
En lille ulempe ved at vi nu er 6 klubber sammen
er, at alle klubber tildeles færre pladser til hver
enkelt turnering end tilfældet var med Strøby og
St. Heddinge. Til turneringen i Karlslunde var der
lagt op til, at Greve og Solrød hver kunne stille
med 18 spillere, mens de fire øvrige klubber kunne
stille med 9 spillere.
Til vores held stillede Greve kun med 7 spillere.
Solrød kom med 15 spillere, så det gav plads til at
Køge også kunne have 15 spillere. Havdrup havde
12 spillere, Karlslunde 9 spillere og Tune 7
spillere.
Lidt hurtig hovedregning viser, at kun 65 af de
tiltænkte 72 pladser var besat til denne turnering.

Arrangementet i Karlslunde var endnu engang en
fantastisk succes. Der var mange glade børn, som
blev introduceret til det at spille en
badmintonturnering. Alle forældre fik som start på
arrangementet et foredrag om badmintonregler og
det at være forældre til et badmintonbarn. Endnu
engang holdt Linda Nielsen et godt foredrag.
Mvh Jan Ørum

Mobilepay
Klubben har fået mobilepay på tlf.nr 20 71 10 41 !

Vi håber, at vi til de kommende turneringer kan få
et deltagerantal på omkring 15 spillere pr.
turnering, men da vi er nye i dette samarbejde,
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Spred det gode budskab !

Opfordring til 3. sæt !!

NYT HOLD - Vil du prøve at spille badminton?

Klubben opfordrer alle ungdomsspillere til at
forsætte med et 3. sæt efter endt træning i
omklædningsrummet – med et bad.

Vi opretter et nyt hold for begyndere i alderen 8-10
år, da alle vores andre begynderhold er fyldt.
Der er træning i Ravnsborghallen, hal B (den lille)
hver tirsdag kl. 16.00-16.55 - og du kan låne en
ketcher hvis ikke du selv har en.
Du er velkommen til en prøvetræning.
Tilmelding kan ske på:
ungdom@koegebadminton.dk
Vi glæder os til at se dig

Bortset fra de åbenlyse hygiejniske fordele ved at
bade tilgodeses også det sociale samvær som
styrker klubfællesskabet ☺
Tag en snak med jeres børn om dette , flere er
allerede begyndt at gå i bad efter træningen og
hygger sig.
Mvh Katrine P

Aflysninger i Ravnsborghallen
Følgende dage ved vi med sikkerhed at
Ravnsborghallen er lukket for træning:
Tirsdag d. 8/12-15 fra kl. 15.00, Hal A&B
Fredag d. 18/3-16 hele dagen, Hal A

Køge Badminton har fået et nyt
medlem – ”Johnson”
Klubben har nemlig af Nordea Fonden fået
bevilget kr. 30.000 til køb af boldkanon.

OG – så er der er stadig plads på forældre/barn
holdet om lørdagen kl. 10 tog på voksenmotions
holdene onsdag eller torsdag kl. 20
Linda N

Kanonen er i stand til at skyde badmintonbolde
helt præcist, som gør det muligt at indøve slag ved
hjælp af kanonen. Det er relevant på alle niveauer,
og gør det muligt at selvtræne. Det vil blive en stor
hjælp i badmintonhverdagen.
Boldkanonen er blevet døbt ”Johnsson”. I en af
rapperens sangtekster er der en linje med ordene:
”det er fuckin’ blæret at ku´ inspirere og
motivere….”- og det kunne trænerteamet ikke stå
for !
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På billedet fra velkomsten ses Jonas, Jacob,
Tobias, Sigga og Valdemar samt formand Steen
Fladberg og med Johnson.i baggrunden.

Mvh Linda N

Samarbejdsaftale Spar Nord
Kære medlemmer i Køge Badminton Klub!
Som du måske er bekendt har vi indgået
samarbejdsaftaler med række sponsorer. Det har
allerede givet os mulighed for at igangsætte en
række nye tilbud til medlemmerne.
En af forudsætningerne for at fortsætte udviklingen
er, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med
sponsorerne. Derfor har vi fokus på at vi sammen
med sponsorerne kan udvikle tiltag, som kommer
både det enkelte medlem samt vore sponsorer til
gode.

På næste side finder du et eksempel på det, og som
vi håber du vil tage godt imod!
Spar Nord har været en rigtig god partner i flere år,
og de har altid været forstående når vi har spurgt til
deres interesse. Det gælder f. eks. kørestol til vores
para-badmintonspiller, sponsorat af ungdomshold,
præmier til klubmesterskaber, mv.
Og så er vi endda så privilegerede, at Spar Nord
har badmintonkyndige medarbejdere !
God fornøjelse - og tak for din hjælp.
Mvh Steen Fladberg
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Medlemstilbud fra Spar Nord:

1.niveau: Lucida Sans Bold. 14
2.niveau: Lucida Sans Reg. 14
3.niveau: Bullet Lucida Sans Bold 14
4.niveau: Bullet Lucida Sans Reg. 12
5.niveau: Bullet Lucida Sans Reg. 10
For at skifte mellem de forskellige
niveauer brug
’Forøge/Formindske indryk’

Gør som formanden –
ring til én af
”badmintonmødrene”
Katrine eller Jette - så
støtter du samtidig
klubben med 1.000 kr.
Steen Fladberg

Formand Køge Badminton Klub

Samarbejde imellem Spar Nord Køge Bugt &

1.niveau: Lucida Sans Bold. 14
2.niveau: Lucida Sans Reg. 14
3.niveau: Bullet Lucida Sans Bold 14
4.niveau: Bullet Lucida Sans Reg. 12

Hvis du som medlem eller familie til et medlem af
Køge Badminton Klub
tager en økonomisnak med Spar Nord
modtager klubben kr. 1.000 til klubbens arbejde.

5.niveau: Bullet Lucida Sans Reg. 10
For at skifte mellem de forskellige
niveauer brug
’Forøge/Formindske indryk’

Støtten gives uanset om der oprettes
kundeforhold eller ej - dog er det vores rådgiver
der afgør, om der er tale om en seriøs
henvendelse.
Ved din henvendelse til Spar Nord Bank skal du
bare henvise til denne aftale – eller tage dette
skriv med til mødet.

Du kan læse mere om banken på
www.sparnord.dk/koege eller
kontakte én af ”badmintonmødrene”:
Jette Rasmussen på 7225 0240 eller
jru@sparnord.dk
Katrine Petersen på 7225 0208 eller
kap@sparnord.dk
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Spar Nord Cup i Køge
Køge Badminton Klub afholdt i weekenden 12/13
december U11CD og U15ABDC turnering i
Ravnsborghallen i samarbejde med Spar Nord.

I Herresingle U15B blev Anders Nehm nr. 3 i
single og nr. 2 i double sammen med Andreas
Dysted Frandsen.

Der var tilmeldt 109 børn fra 44 forskellige
klubber på Falster, København og Sjælland - med
deltagelse fra flere lokale klubber som Solrød,
Borup, Bjæverskov og selvfølgelig Køge. Der blev
spillet i alt 280 kampe i fem forskellige kategorier
- herresingle, damesingle, herredouble,
damedouble og mix double.

I U15C Herresingle blev Anders Bertelsen nr. 2 og
i U15D Herresingle fik Johan E. Christensen
ligeledes en 2. plads i herresingle.
Køge Badminton Klub vil gerne takke trænere,
ledere for en god og velafviklet turnering samt ikke
mindst Spar Nord, som leverede mange flotte
præmier.

Turneringen løb over både lørdag og søndag og der
blev spillet kampe over en periode på 22 timer. Der
blev spillet mange flotte, fair og drabelige kampe
for øjnene af de mange forældre, bedsteforældre og
søskende der var på plads i Ravnsborghallen som
tilskuere og heppere.
Igen i år valgte vi at både nr. 1 og 2 i hver sin
single pulje gik videre til cup-turneringen. “Vi har
god erfaring med denne turneringsform, da den
giver flere kampe til mange af deltagerne, og så
giver turneringsformen samtidig mulighed for en
spiller, som har tabt en puljekamp, for at gå videre
i turneringen” siger Sean Richmond, Køges
turneringsleder. ”Alle er glade for den ekstra
chance og for de mange kampe denne
turneringsform byder på”, slutter Sean Richmond.
Køge Badminton Klub var flot repræsenteret med
14 tilmeldte spillere. Flere gik videre fra deres
puljer og gjorde god figur i de afgørende kampe.
Ingen af vores U11-spillere nåede desværre til
finalerne, men de gik hjem med en god erfaring og
mange gode kampe med i rygsækken.

U15A HS: Vinder Nicklas Nielsen, Slagelse og #2 Johan
Juel Andersen, Køge får overrakt deres præmier af Spar
Nord’s Katrine Petersen

Alle resultater fra turneringen kan ses på:
http://www.cup2000.dk/turneringssystem/Vis%20turneringer/?tournamentid=6220
Se flere billeder på Facebook - Køge Badminton
Klub - Ungdom

Udvalgte U15 resultater af Køges spillere:
I Herresingle U15A blev Johan J. Andersen
nummer 2 i single og nr. 3 i herredouble med sin
makker Philip Randers.
I U15A Mix double vandt Helene Skov-Casper og
Emil Hansen, Herlufsholm finalen over Philip
Randers og Josefine Friis fra Nivå-Kokkedal i en
drabelig og spændende tre-sæts kamp.
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