
Kære alle

Så starter badmintonsæsonen 2021-22 og vi ser frem til en forhåbentlig helt almindelig
sæson. OBS: Fra sæsonstart er det igen muligt at klæde om i HIC.

Allerede torsdag den 26. august klokken 18.30 har vi forældremøde i HIC, Loungen, hvor
vi får en snak om holdturnering, deltagelse i stævner og hvordan man bruger
tilmeldingssystemet (badmintonplayer). Fremmøde uden tilmelding - vi håber på at se så
mange som muligt.

Aktiviteter i sæson 2021-22
Ud over den almindelige træning vil sæsonen komme til at byde på en række sportslige og
sociale aktiviteter.

● Arena: Da Arenaen stadigt bruges som vaccinationssted, foregår al
badmintontræning i hal 4, indtil 4/9.

● Holdturnering: Igen i år håber vi på at få så mange HGF-hold som muligt til
holdturneringen, der starter i oktober og er for alle aldersgrupper og niveauer.

● HGF stævne: HGF Badminton er den 13. november vært for et stort hjemmestævne
for alle u/9-u/19, hvor vi håber at se så mange af vores medlemmer som muligt.
Stævnet er gratis for vores egne spillere.

● Klubtur: Er som altid i efterårsferien og vi har savnet vores tur til Denmark Open.
Det har tidligere været en stor succes og vi vil i år igen tage til Odense. Nærmere info
følger

● DMU u/17-19: Afholdes 23-24 april 2022
● Socialt: Vi fortsætter vi med at arrangere fredagsfjer (nu hver den sidste fredag i

måneden) og natminton. Og så har vi et nyt ungdomsudvalg på trapperne, hvor de
unge kan være med til at vælge, hvilke sociale arrangementer de synes vi skal
afholde. Mere herom senere

● Klassearrangement?: Husk at man som ungdomsspiller har mulighed for et afholde
et badminton-klassearrangement - se mere her:
https://hgfhammel.dk/badminton/events/klassearrangement/

● Fri badminton: Som noget nyt prøver vi at holde ‘fri badminton’ hver fredag (hvor
der ikke er fredagsfjer). Her kan klubbens medlemmer komme ned og spille gratis
18-21 (i modsætning til fredagsfjer er der ikke mad med)

Følgende datoer kræver måske allerede nu et kryds i kalenderen:

26. august: Forældremøde/informationsmøde (ungdomsspillerne).
15. september: Klubaften i Sportmaster - kom og bestil din nye træningstrøje og se
andre gode tilbud
1. oktober og 21. januar: Natminton (ungdom)
19-21. oktober: Klubtur til Denmark Open (ungdom)

https://hgfhammel.dk/badminton/events/klassearrangement/


13. november: Hjemmestævne
9. januar: Begynderstævne
23-24. april: DMU u/17-19 i Hammel
30. april: Generalforsamling og klubmesterskab

Se alle aktiviteterne i aktivitetskalenderen her:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mvEWVKOQUnOSMG-76gVSmTrJtcacKwUdpdv_
07zdGI4/edit#gid=0

Motionsstævne?
Hammel GF har tidligere afholdt et motionsstævne i januar / februar. Vi kan sørge for haltid,
men vi mangler 1-2 personer, som vil stå for at planlægge og gennemføre arrangementet.
Det er muligt at få hjælp til praktikken omkring stævneprogram mv. Har du lyst til at stå for
opgaven kan du give besked til bestyrelsen på bestyrelsehgf@gmail.com

Med venlig hilsen
HGF-badminton
bestyrelsen
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