Praktisk info om tilmelding
Tilmelding - Praktiske oplysninger – nyt tilmeldingssystem
Tilmelding skal ske online på klubbens hjemmeside. http://www.holstebro-badminton.dk/
Har I endnu ikke oprettet en profil, der er nødvendig for videre tilmelding. Kan det klares på
hjemmesidens forside.

Herefter følger du link på forsiden til ungdomstilmelding.

Tilmelding starter ONSDAG. D. 24. JUNI KL. 18.00. – FØRST TIL MØLLE

Sæsonstart for vintersæsonen 2020/21 er: d. 10. august 2020.
Sidste træningsdag er: 31. marts 2021.

Sommersæsonen 2021 løber fra og med april til skolernes sommerferie sidst i juni.

Træningen foregår i Badminton Hallen (Boldhusgade 2).

Pris: se tilmeldingsoplysninger pr. hold

Bordet fanger efter 3. gang. Med andre ord de første 3 gange er ”på prøve”. Herefter skal man
tilmelde og betale. (hvis der i mellemtiden er blevet fyldt op på holdet – er det deværre ikke
muligt at komme med. Så FØRST TIL MØLLE.
Ketsjere kan lånes de første gange.
Vi spiller med fjerbolde. (gratis for ungdomsspillere)

Vintersæson
Hovedsæsonen er vintersæsonen der løber fra uge 33 til slutningen af marts. Der er som
udgangspunkt ikke træning, når der er skolefridage.
Der åbnes typisk for tilmelding i sidste halvdel af juni.

Første træningsdag er d. 10/8-20

Sommersæson:
Der er selvfølgelig også mulighed for at træne fra april til sommerferien. Det kræver særskilt
tilmelding. Det åbnes der for midt i marts måned.

Holdtilbud - de forskellige hold:
U9
U11
U13
U15
U17
U19

Født 2012 eller senere
Født 2010 og 2011
Født 2008 og 2009
Født 2006 og 2007
Født 2004 og 2005
Født 2002 og 2003

Forældre - barn uden træner.
Lej en bane lørdag.

U5 – U9 mini badminton. med forældre

Forældre deltager aktivt I træningen, så indlæringen bliver så optimal som mulig, når de små skal
introduceres til badmintonspillet. Det betyder IKKE at forældrene skal kunne spille badminton selv.

Vi er i en løbende proces med at gøre denne del så spændende som muligt. Det endelig tilbud
foreligger derfor endnu ikke. – bliver sandsynligvis en søndagsaktivitet.

U9 – U11 Begyndere /let øvede.
Træning onsdag og søndag. Introduktion til spillet – tilvænningsøvelser, tekniktræning og
spiltræning.
Har du spillet mere end 2 sæsoner – ligger de rigtige udfordringer på et af de øvede hold

OBS ovenstående – at det kræver en aktiv forældre for at der er træning om
søndagen

U11 øvede (minimum 11C), U13, U15 og U17.
Som det fremgår af sæsonplanen er delt op i 3 teams. 2 teams træner tirsdage og torsdage (team
tirtor1 og team tirtor2) og det sidste hold onsdage og fredage (team onsfre).
Man tilmelder altså sit barn til et team.

VI VIL GERNE AT Team tirtor 1 PRIMÆRT ER FOR U11 OG U13 og
Team tirtor 2 PRIMÆRT ER FOR U15 OG U17 SPILLERE.

Det vil give en mere homogen gruppe. Er der for stor forskel forbeholder vi os ret til at bytte rundt
på spillerne mellem de 2 hold.

De øvede U11 spillere indgår her for at tage højde for den store spredning, vi ved, der kan være
mellem en begynder U11 spiller og en øvet U11 spiller.

Er du I tvivl om, hvor dit barn passer ind, så kontakt Torben

BOBLERE:
Et nyt begreb, dem der spillemæssigt og motivationsmæssigt nærmer sig talentholdene, MEN hvor
vi mangler plads på talentholdene.

Det er ekstra træning sammen med TALENT 1. fredage og sandsynligvis også nogle søndage.

Optagelse på Bobler hold og Talent skal godkendes af klubben ved Torben K Fihl
(hbk@fysio7650.dk)

Talenttræning.
Det forventes, at man tilmelder sig mindst 2 ugentlige talent træninger.

Følgende kriterier skal være opfyldt for at deltage på talentholdet.
•
•
•

U11 – U17 spillere der er i : E, M, A, B og C rækken
Indbudte spillere (kontakt evt. nedenstående hvis du ønsker dit barn på talent holdet)
Og så skal der være plads !

Talent 1: U11 og U13
Talent 2: U15 og U17

Talent 1 træner
•
•

mandag kl 16.00 – 18.00 (sammen med talent 2)
fredag 17.00 – 19.00 (sammen med boblere)

PLANEN ER AT BOBLERE og måske talent 1 OGSÅ TRÆNER SAMMEN SØNDAGE. Det er ikke endelig
på plads

Talent 2 træner
•
•
•

mandag 16.00 – 18.00 med talent 1
onsdag 20.00 – 22.00 med seniorer (med træner)
torsdag 18.00 – 20.00 med senior (med træner)

Vi ved godt at onsdagen ligger noget sent, men det er den måde puslespillet kan godt bedst op så
vi sikrer højest kvalitet.

