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FRIVILLIGHED ER ALTAFGØRENDE
• Vi er her alle sammen frivilligt

• Jo flere der løfter, jo bedre bliver det

• USU har flere hænder end længe – men kunne sagtens bruge mange, mange flere

• Man kan hjælpe til på mange niveauer: holdleder, ved et enkelt arrangement, tæller, bage en kage … 
og i den anden ende USU medlemskab, årgangsansvarlig eller ligefrem ungdomsformand

• Det forventes, at man som minimum bidrager et par gange årligt f.eks. som tæller

• ”Kan klubben ikke ordne det”/”Det skal klubben gøre anderledes”

• Klubben er os alle sammen

• Den bedste måde at få ting igennem er ved at hjælpe til

• OG det er ikke en arbejdslejr ☺ Vi hygger os og har det sjovt sammen – forældre såvel som børn



TÆLLER TIL SENIORKAMPE

Det er en fest hver gang. Super stemning og fremragende badminton i HBC 
Hallen. Kæmpe inspiration for børnene og med til at binde klubben sammen. 
Mød op!

Følgende årgange står for at tælle givne kampe:

• Lørdag d. 10/9 (u11 spillere)

• Lørdag 8/10 (u13 spillere)

• Lørdag 19/11 (u15/17 spillere)

• Lørdag 14/1 (u11 spillere)

Som udgangspunkt forventes det at alle ungdomsspillere melder sig som tæller til 
1-2 holdkampe. Der kommer yderligere 2 slutspilsdatoer, som ikke er kendte nu



INFORMATION FRA TRÆNERNE

• Generelt om træningerne

• Sæsonplanen for ungdom

• Hvad er målet med træningen

• Turneringer og weekender med badminton

• Forældrene skal være opmærksomme på, at det ikke bliver for meget

• Forældre skal være bedre til at trække sig fra træninger, som ikke er Miniton

• Det gavner spillerne koncentration rigtig meget.



GENERELLE INFORMATIONER

• Læs ”velkomstbrevet” (kan gensendes på opfordring ☺)

• HBC’ hjemmeside: Ny Forside - Hvidovre Badminton Club (hbc-badminton.dk)

• HBC Facebook: Hvidovre Badminton Club | Facebook

• HBC klubtøj: HBC Klubtøj - Hvidovre Badminton Club (hbc-badminton.dk)

• HBC Instagram (nogle gange, nogle gange ikke ☺)

https://hbc-badminton.dk/
https://www.facebook.com/hvidovrebadmintonclub/
https://hbc-badminton.dk/hbc-klubtoej/


HOLDTURNERING

• Holdturneringen starter op i løbet af oktober måned – på flere årgange er der allerede 

sent mails ud

• For begyndere og mindre øvede spillere er det en fantastisk måde at indgå i et 

fællesskab og få et konkurrenceelement

• For de øvede er det HER, at man virkelig kan repræsentere HBC og høste frugterne af 

træningsindsatsen

• Vi har tilmeldt hold på (næsten) alle årgange og alle niveauer – herunder hold til 

begyndere og mindre øvede

• Så vi opfordrer alle til at bakke op og deltage. Kontakt jeres årgangsansvarlige 

allerede nu og kom på spillerlisten



PLANLAGTE ARRANGEMENTER

• Fællesspisninger for ungdom 

• Første tirsdag i måneden - pris 55,- for mad og drikke

• Første gang (næste) tirsdag den 4. oktober

• Spil med senior (1. november)

• Juleturnering (dato ikke fastlagt)

• Klubmesterskab (dato ikke fastlagt)

• Fastelavn (Miniton - dato ikke fastlagt)

• DMU tur til Grindsted (14.-16. april)

• Ad hoc aktiviteter om søndagen (åben hal, skumtennis-turnering, engelsk double, spil 

med og mod Vittinghus, øve med en senior)

• Hold øje med HBC Facebook



BADMINTONPLAYER

BadmintonPlayer.dk – den er ikke til at komme uden om

o ID: https://badminton.freshdesk.com/support/solutions/articles/22000246507-opret-en-ny-
brugerkonto

o Sådan finder du en 
turnering: https://badminton.freshdesk.com/support/solutions/articles/22000251298-sadan-finder-du-
en-turnering

o Sådan finder du programmet til en turnering 
(badmintonplayer): https://badminton.freshdesk.com/support/solutions/articles/22000246558-sadan-
finder-du-programmet-til-en-turnering

o Sådan finder du programmet til en turnering ( Badminton 
Danmark): https://badmintondenmark.tournamentsoftware.com/tournaments

o Holdturnering – programmet for alle Hvidovres hold: Holdturnering (badmintonplayer.dk)

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbadminton.freshdesk.com%2Fsupport%2Fsolutions%2Farticles%2F22000246507-opret-en-ny-brugerkonto&data=04%7C01%7C%7Cbd334f963e53470f887e08d97d08bf89%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637678298785474192%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kDHTEHJ2qS%2BTYDUgyjjWquxEt95kqeJ%2FT%2BXDJ3irAKU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbadminton.freshdesk.com%2Fsupport%2Fsolutions%2Farticles%2F22000251298-sadan-finder-du-en-turnering&data=04%7C01%7C%7Cbd334f963e53470f887e08d97d08bf89%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637678298785484183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nf43caRmDa5Ih6rMwCOD6ylJkHC6CNi2E5eZQesWl18%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbadminton.freshdesk.com%2Fsupport%2Fsolutions%2Farticles%2F22000246558-sadan-finder-du-programmet-til-en-turnering&data=04%7C01%7C%7Cbd334f963e53470f887e08d97d08bf89%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637678298785484183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=29mGF%2F1f4CJhKDtkNhs92ZRxzDRwnUVFpc8vLu%2FyZ7E%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbadmintondenmark.tournamentsoftware.com%2Ftournaments&data=04%7C01%7C%7Cbd334f963e53470f887e08d97d08bf89%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637678298785494173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XCy9xUHEUt1i8ofY%2BGI2RrxAcQA7cd%2BNvNU2xazLZWs%3D&reserved=0
https://www.badmintonplayer.dk/DBF/HoldTurnering/Stilling/#2022. ,,,,,1094,


PLANLAGTE FÆLLES STÆVNER U9 OG U11

Dato og tilmelding Sted Aldersgrupper Andre bemærkninger

Dato: 1.-2. oktober
Tilmeldingsfrist 15/9

Gladsaxe Søborg
U9D, U11 A, B, C, D og U13 
A, B, C, D

Nogen rækker spiller 

lørdag og andre 
søndag

Dato: 19.-23. oktober
Tilmeldingsfrist: 29/9

Odense - Victor 
Denmark Junior

Stort set alle rækker

Her kan man rigtig lave 

en tur – husker at man 

for biletter til de voksne 

om aften (Denmark 
Open). Klasse tur!

Dato: 12.-13. november
Tilmeldingsfrist: 27/10

Lyngby U9D, U11C, D, A, B, U13M
Nogen rækker spiller 

lørdag og andre 
søndag

Dato: 3.- 4. december
Tilmeldingsfrist: 17/11

KMU 2022
Alle på nær bedste række (de 
spiller KM)



KONTAKT

• U9 (årgang 2014-2015) – Geeti Sadiq, geeti_s@hotmail.com

• U11 (årgang 2012-2013) – Carsten Jørgensen, u11@hbc-badminton.dk

• U13 (årgang 2010-2011) – Susanne Helmer, sus_helmer@hotmail.com

• U15 (årgang 2008-2009) – Kasper Ullegaard, ullegard@outlook.dk

• U17 (årgang 2006-2007) – Kim Lilleskov, lilleskov@gmail.com

• Fællesmail ungdom: ungdom@hbc-badminton.dk

• Ungdomsformand: Kristine Pedersen ungdomsformand@hbc-badminton.dk
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