Indstilling til årets træner (par)
Som mange andre små klubber har vi haft udfordringer i forhold til faldende medlemstal –
denne kurve har vi fået vendt.
For 2 år siden havde vi 12 børn som spillede badminton i Vemb, sidste år 21 spillere og i år har
vi 41 spillere.
En af de afgørende faktorer for denne udvikling skyldes vores helt fantastiske trænerpar
Mogens Olesen og Vibeke Bjerg Bundesen.
De er begge meget engagerede og yder en kæmpe indsats i vores klub. De træner alle vores
børn og ungdomsspillere hver uge og gennem deres egen erfaring udvikler de alle vores
spillere. De sørger for at alle kan være med, uanset niveau. Som noget nyt er de begyndt at
tilbyde træning helt ned til 7 års alderen.
Stemningen er altid god i hallen og der bliver både trænet og spillet kampe.
For at skaffe interesse for sporten har Vibeke og Mogens lavet et samarbejde med den lokale
folkeskole og DGI. De fleste klasser har i den forbindelse været i hallen for at spille badminton,
sammen med DGI og vores trænere.
De deltager i sociale arrangementer, er med børnene til stævner og sørger for at der også
kommer stævner til byen.
For at kunne tilbyde børnene lidt ekstra har de taget initiativ til at samle sponsorer til
klubben. Dette har givet mulighed for at lave flere sociale arrangementer, gratis klubtøj til
børnene og klubstævne.
For at styrke sammenholdet blandt spillerne laver Mogens og Vibeke flere social
arrangementer. Til jul inviteres hele familien til julebadminton, der afholdes klubmesterskab,
og der sluttes altid af med en bowlingtur med spisning.
For at holde spillere og forældre opdaterede på træningstider, stævner og arrangementer har
Mogens og Vibeke lavet en intern facebookside.
Vi er utrolig taknemmelige for at have Vibeke og Mogens som trænere i vores lille
klub og vi mener de fortjener at blive årets træner (par).
Venlig hilsen
bestyrelsen for Vemb Badminton

