Informationsbrev – august 2013

Klar, parat, lad sæsonen begynde
I disse uger gør badmintonspillerne atter deres entre i hallerne. Der skal trænes, så formen er på
plads til sæsonens kampe mod både nye og velkendte modstandere. Der skal sættes datoer på
opstartsfester, julefrokoster, klub-mesterskaber, familie-turnering, 24-timers badminton og alle de
andre sjove aktiviteter, som en sæson også byder på. Frivillige ledere træder til med mange
timers arbejde, så det praktiske er på plads – fra kørsel til kampe og tjansen ved dommerbordet til
sponsorprojekter og udvikling af nye aktiviteter for klubbens medlemmer. Husk at takke dem for
deres store arbejdsindsats.
Go’ fornøjelse og velkommen til den nye sæson.


De frivillige vil hellere have et skulderklap end løn
DIF har undersøgt danskernes syn på det frivillige arbejde i foreninger, og det viser sig, at
størstedelen af danskerne mener, at de frivillige ikke får anerkendelse nok for de mange timers
arbejde. Blot 17 procent mener, at der sendes nok ros i retningen af de frivillige. En spørgeundersøgelse blandt omtrent 1200 foreninger fortæller, at 81 procent af de frivillige hellere vil have
anerkendelse i form af tak og skulderklap end for eksempel træningstøj og økonomiske goder. Så
husk at fortælle de frivillige i din klub, at deres arbejde er værdsat.
Der findes omkring 344.732 frivillige i DIF-idrætten.
Læs mere:
http://www.foreningsliv.dif.dk/da/sitecore/content/Baseline_site/FrontPage/NYHEDER/nyheder/20
13/05/20130513_anerkendelse.aspx



Få inspiration til forskellige aktiviteter i klubben
Som en hjælp og til inspiration har Badminton Danmark sat ord på nogle aktiviteter, som kan laves
i klubberne. Beskrivelserne er sat let og overskueligt op og kan tilpasses den enkelte klubs behov,
ambitioner og ressourcer. Blandt beskrivelserne findes diplomturnering, inspirationsdøgn, bedste forældre-barn-turnering, stjerneskudsturnering og maratonbadminton.
Læs mere: http://badminton.dk/cms/?&pageid=13822 eller kontakt os.



Kalenderen for Badminton Danmarks træner-uddannelse er parat
Badminton Danmark har uddannelser til trænere på alle niveauer. Kalenderen for de forskellige
kurser er på plads for sæsonens første måneder.
Læs mere: http://badminton.dk/cms/?&pageid=1702



Er der nye kontaktoplysninger fra klubben til BadmintonPeople?
Skulle der op til sæsonstart være ændringer i bestyrelser, udvalg og hos kontaktpersoner. Så klik
forbi BadmintonPeople og opdatér.
Læs mere her: http://www.badmintonpeople.dk



En venskabsklub i Litauen
En badmintonklub i byen Ukmergé i Litauen søger en venskabsklub i Danmark, der vil være med
til at arrangere fælles turneringer eller lignende, hvor børnene får spændende oplevelser. I den
forbindelse søges der ligeledes en træner/ildsjæl, som kunne tænke sig at aflægge skolen i
Litauen et besøg og give inspiration til badmintonspillet i klubben. Badmintonklubben er tilknyttet

en skole med børn som er sårbare – enten med sundhedsmæssige eller psykologiske problemer
eller som kommer fra socialt udsatte hjem. En badmintonglad lærer oprettede badmintonklubben
for at fremme sporten og give børnene et fritidstilbud.
Yderligere oplysninger: Martin Duus på jm.duus@mail.dk eller tlf. 7552 9643


Konsulenterne holder ferie
Pernille Fløjstrup Andersen holder ferie i ugerne 32, 33 og 34.
Linda Nielsen holder ferie 32, 33 og 35
I perioderne er begge konsulenters mailadresser åbne, og mails vil blive besvaret hurtigt muligt
efter feriens ophør. Bemærk i øvrigt - Linda Nielsen har fået ny mailadresse. Hun kan fremover
kontaktes på lini@badminton.dk



Husk børneattesterne
Få gjort status på børneattesterne på klubbens trænere, ledere og andre med opgaver, hvor de
kommer i kontakt børn under 15 år. Ifølge Folkeoplysningsloven har alle klubber pligt til at
indhente attester. Det er kun nye trænere og ledere der skal udfylde attester.
Mere info: www.politi.dk/da/borgerservice/blanketter/



Aldersklasser ungdom, 2013/2014
U19 er født i 1995 eller 1996
U17 er født i 1997 eller 1998
U15 er født i 1999 eller 2000
U13 er født i 2001 eller 2002
U11 er født i 2003 eller 2004
U9 er født i 2005 eller 2006
U7 er født i 2007 eller senere



Det kan vi hjælpe med
Vi er klar til at hjælpe klubberne med råd og vejledning inden for flere områder.
Det kunne være, I gerne vil:
- have et klubbesøg med fokus på sparring, nye input og ideer
- have svar på spørgsmål til den daglige drift i klubben
- starte nye aktiviteter, tiltag eller et udviklingsprojekt
- vide mere om Badminton Danmarks tilbud til børn, voksne, ældre, motionister, trænere og
ledere.

