BADMINTON
Så slår vi badminton sæson 2022/2023 i gang
Vi håber at se rigtig mange nye badminton interesserede børn og unge, samt vore tidligere
spillere til en ny spændende sæson. For nye spillere er der mulighed for prøvetræning de første
3 gange, hvor I også kan låne en ketcher af klubben. Så grib fat i din klassekammerat eller din
nabo og tag gerne dem med

Sæsonen starter: Mandag d. 29. august 2022
Træningstider for U9-U11 (født 2012 - 2015):
Mandage fra kl. 16.15-17.30.
Træner er: Morten Hahn Jeppesen som er far til Carl, der også spiller på holdet. Morten er selv
aktiv spiller i klubbens seniorafdeling.
Forældre er velkomne til at komme i hallen og kigge på træningen.

Træningstider for U13-U15-U17 (født 2006 - 2011):
Mandage fra kl. 17.30-19.00 samt onsdage fra kl. 18.00 -19.00
Trænere er:
Mandage: Torben Philippsen som selv er aktiv spiller i klubbens seniorafdeling og på klubbens
turneringshold
Onsdage: Steen Thielsen som er tidligere badmintonspiller og far til Mikkel og Mathias, der
begge spiller her i klubbens ungdomsafdeling

Holdleder
Som noget nyt har vi i år haft mulighed for at tilknytte en holdleder på tværs af begge
træningsgrupper. Det er med stor glæde, at vi kan informere om at Susanne Thomsen har taget
den funktion. Mange af jer kender hende fra hendes rolle som ungdomstræner de tidligere år og
fra hendes job som pædagog på Starup skole.

Kontingent
U13 & U15 &U17 (født 2005 til 2010)

900 DKK

U9 & U11 (født 2011 til 2014)

750 DKK

Kontingentet dækker:
●
●
●
●
●
●

Ugentlig træning, inkl. fjerbolde
Mulighed for at låne en ketcher
Gratis deltagelse i Starup julecup den 27/12-2022
Gratis deltagelse i juleafslutning og klubmesterskab.
Tilskud til øvrige stævner, klubben betaler 50%
Ny klub t-shirt til sæsonerne 22/23 og 23/24 fra RSL, med eget navn trykt
bagpå. Trykket er igen sponsoreret af Ønskebørn i Haderslev.
Tilbuddet om klub t-shirt gælder alle registrerede medlemmer pr. 15/10-2022.
Eventuelle indmeldelser herefter får også en t-shirt, men ryger i puljen til næste
sæson. Vi bestiller kun én gang pr. sæson.

Ved spørgsmål bedes du rette henvendelse til nedenstående
trænere/holdleder:
Susanne Thomsen - 22 82 98 06 / susanne0504@live.dk
Torben Philippsen - 25 29 27 92 / tjp@tjepi.dk
Morten Hahn Jeppesen – 22 51 23 23 / morten-pet@hotmail.com
Steen Thielsen – 22 43 52 44 / thiele025@gmail.com

Vi glæder os til at se dig

