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VIGTIG INFO FRA BESTYRELSEN..
Til sidst i sæsonavisen kan i se at bestyrelsen i øjeblikket kun består af 4 personer, derfor kommer
sæsonavisen ud lidt senere da der har været lidt færre personer at dele opgaverne med. Så hvis der
er nogen der kunne have lyst til at give en hånd i bestyrelsen må i meget gerne henvende jer til et
at bestyrelsesmedlemmerne.

Persondataforordning
For os er der intet nyt – vi har altid passet godt på dine data - men vi har for god ordens skyld,
opdateret vores privatlivspolitik for at gøre ekstra opmærksom på, hvilke oplysninger vi indsamler,
hvordan vi behandler disse oplysninger og ikke mindst hvilke rettigheder du har ifm. Indsamlingen
af netop dine oplysninger.

Information om brug af billeder:
Vi tager billeder af klubbens aktiviteter og klubliv i forbindelse med vores arrangementer som ex.
juleafslutning, Natminton, Klubmesterskab, bowlingtur som vi ligger op i vores facebookgruppe “LBK
Ungdom”. Der er ikke tale om portrætbilleder men mere billeder af glade aktive børn.

Foreningens hjemmeside er www.langeskovbadmintonklub.dk
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Badminton ungdomsafdelingen
Vi forsøger at følge op på sidste sæsons succes med masser af aktive børn til stævner, holdkampe,
klubmesterskab, Natminton, jule-tam-tam og en afsluttende bowlingtur med kåringer, m.m.
Vores mål for den kommende sæson er at være klubben, hvor det er sjovt at komme til træning, og hvor
der er plads til alle! Vi har en masse sociale aktiviteter, hvor kammeratskab, sjov, hygge, fællesskab er i
højsæde. Så har vi fokus på konkurrence-elementet i holdkampe og stævner, ud over en flok dygtige
veluddannede trænere, som sørger for høj kvalitet i den daglige træning.
Vi forsøger hele tiden at blive bedre og bygge på i hele afdelingen. I sidste sæson fik vi lidt flere forældre
til at hjælpe med små og lidt større opgaver, og det håber vi at bygge videre på.
Vi beholder trupperne aldersopdelt som udgangspunkt, og så krydrer vi den daglige træning
mandag/onsdag med ekstra tekniktræning for de børn som er interesserede – altså et ekstra tilbud for
alle.
Om fredagen har vi Miniton for de mindste og lidt større, som er mest trygge ved at have sin mor/far
med.
Fredag efter miniton har vi endnu et nyt og gratis tilbud: ”Åben hal”.
Her vil der være en træner til stede til at organisere badminton-spil. Det kan eksempelvis være: frit spil,
kampe, små turneringer, små-spil, og lignende. Børnene har fortrinsret, men er der plads, så kan
forældre frit spille med, hygge sig med egne og andres børn og få lidt motion. Dermed vil der være rig
mulighed for at spille en masse badminton og have det sjovt med det. Der vil blive et antal
arrangementer i cafeen på udvalgte fredage i forbindelse med Åben hal. Det kan være fællesspisning,
disney-show/x-faktor aften, forældre/barn turnering, og ….?
Som en del af LBK´s 5-års-projekt i ungdomsafdelingen er trænerne i gang med et fælles
uddannelsesforløb, og heldigvis fortsætter alle – undtaget Mathias, som skal på efterskole. Til gengæld
har vi fået tilknyttet Steffen Fonzie på fast basis og Christina Lyskjær, så vi glæder os til at tage imod
jeres fantastiske børn i den kommende sæson!
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Vi har disse hold:
Mandag
HAL 1 kl. 16.00 – 17.00
TEKNIK TRÆNING

Onsdag
HAL 1 kl. 16.15 – 17.15
TEKNIK TRÆNING

Fredag
HAL 1/mellemgang kl. 16.15
– 17.15
MINITON (født 2010 el.
Senere)

HAL 2 kl. 16.15 – 17.15
TRUP 1 – U11 (født 20082009)

HAL 1 kl. 17.15 – 19.00
TRUP 3

HAL 1 kl. 17.15 – 18.15
ÅBEN HAL

HAL 2 kl. 17.15 – 18.30
TRUP 2 – U13 (født 20062007)

HAL 2 kl. 16.00 – 17.00
TRUP 1 – U11

HAL 2 kl. 18.30 – 20.00
TRUP 3 – U15/U17 (født
2001-2005)

HAL 2 kl. 17.00 – 18.00
TRUP 1 – U9
HAL 2 kl. 18.00 – 19.00
TRUP 2 – U13

Der kan forekomme ændringer i løbet af sæsonen, men I vil selvfølgelig blive informeret
først.
Sæsonstart er 13. August
Kontingent:
HOLD

Pris

Antal
pladser

Beskrivelse

Miniton

Kr. 250,x2
Kr. 350,x2
Kr. 400,x2

15

Kr. 500,x2
Kr. 600,x2
0 kr.

20

Badmintonrelaterede lege og
øvelser. Forældre skal deltage.
Blanding af teknik, spil og leg.
Forældre må MEGET gerne deltage.
Teknik, benarbejde, spil og lidt leg.
Forældre kan deltage efter aftale
med trænerne.
Teknik, benarbejde og spil.

20

Teknik, benarbejde og spil.

0 kr.

24

Trup 1 – U9
Trup 1 – U11
Trup 2 – U13
Trup 3 –
U15/U17
Teknik
træning
Åben hal

20
20

20
Ingen tilmelding – bare kom! 

Skynd jer ind på Conventus (se hjemmesiden) og meld jer til, så I er sikre på at få en plads!
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Mere info:
Vi tilstræber os på at informere både børn og forældre så meget som muligt. Det er altid et område, som
kan forbedres, så hvis I har gode ideer eller mangler info, så sig endelig til.
Der står en masse nyttig info på LBK´s hjemmeside: www.langeskovbadmintonklub.dk og på vores
gruppe på Facebook ”LBK ungdom” (det er en lukket gruppe, så man skal tilføjes af et medlem).
VI GLÆDER OS TIL AT MODTAGE EN MASSE GLADE BØRN IGEN TIL DEN NYE SÆSON 
På ungdomsafdelingens vegne
Henrik Knudsen (hamknudsen@hotmail.com - 23 45 11 09)
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BADMINTON MOTIONSAFDELINGEN

Sæson:

13. august 2018 – 29. april 2019

Så er vi igen nået til det tidspunkt, hvor vi skal til at planlægge den kommende sæson!
Vi kan i den kommende sæson disponere over følgende tider:
Mandag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Nye spilletider:

kl. 19:00-20:00
kl. 19:00-22:30
kl. 19:00-20:00
kl. 20:00-22:30

hal
hal
hal
hal

1
1
2
2, 2 baner

Mandag kl. 15:00-16:00 hal 1 og 2
Onsdag kl. 15:00-16:00 hal 1 og 2

Ønsker du fortsat at spille badminton efter sommerferien, skal du udfylde og returnere
vedlagte tilmeldingsblanket.
senest den 10. august 2018

Husk at oplyse din mail-adresse. Vi får så mulighed for at kontakte dig i forbindelse med
aflysninger m.v.

Kontingent:

Kontingentet skal betales online når bane er tildelt, og dækker en sæson.
Double kr. 450,Single kr. 900,Der er fortsat enhedspris pr. bane på kr. 1800,- uanset om der er 2, 3 eller flere spillere pr. bane.
Mandag og onsdag kl. 15:00-16:00, kr. 1400,Onsdag kl. 21:00-22:30, kr. 1800,Husk nu at returnere tilmeldingsblanketten med e-mailadresse
senest den 10. august 2018, hvis I vil fortsætte med at spille i den kommende sæson!
Med venlig hilsen
Arne Lind
Irisvænget 7, 5550 Langeskov
Tlf. 65 38 18 70 / 23 26 62 72

Online tilmelding for motionister:
Du skal i lighed med de tidligere år, skrive til motionsformanden enten via
”tilmeldingssedlen” eller via en e-mail til ali.langeskov@stofanet.dk hvis du ønsker at
fortsætte med at spille badminton. Den enkelte spiller vil modtage en mail med en
bekræftelse om den tildelte bane.
Herefter skal spilleren tilmelde sig og betale online via hjemmesiden.
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BADMINTON ÆLDRE

Sæsonstart:

6. september 2018

Spillested:

Langeskov Idræts Center torsdage 09:30 – 12:00.

Kontingent:

Kr. 425,- inkl. boldforbrug.
Kontingentet betales online 1 x årligt inden sæsonstart.

Med venlig hilsen
Arne Lind
Irisvænget 7, 5550 Langeskov
Tlf. 65 38 18 70/23266272

ali.langeskov@stofanet.dk

Online tilmelding via hjemmesiden:
Ligesom sidste sæson, skal I ind og tilmelde jer via vores hjemmeside
www.langeskovbadmintonklub.dk – under topmenuen Online Tilmeld.
Du trykker på ”Badminton Ældre 2018/2019”
– og på holdbeskrivelsen til højre i billedet er der forneden en knap med
TILMELD.
Når man trykker på TILMELD, popper der et nyt vindue op, hvor du
skal bruge brugernavn og adgangskode fra den kvitterings e-mail, du fik tilsendt
første gang du tilmeldte dig ét hold.
Nu logger du på og tilmelder du dig som ALLEREDE MEDLEM.
Når dette er gjort, går man videre til betalingsvinduet.
Her kan der betales med Dankort/Visa.
Når betalingen er gennemført, er du tilmeldt det pågældende hold og du vil
efterfølgende modtage en e-mail med en bekræftelse på betalingen.
Sidste frist for betaling og tilmelding via hjemmesiden er den 01.09.2018.
Alternativ: tilmelding og betaling til Arne Lind hvis der er problemer med PC
NB: Der laves ikke kampplaner den 6. september.
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LANGESKOV BADMINTON KLUB
TILMELDING SÆSON 2018 - 2019
NAVN_____________________________________
ADRESSE__________________________________
Fødselsdag______________
Telefon__________________
E-mail._________________
MOTIONSBADMINTON:
____

Samme bane og tid mandag

____

Onsdag 19.00 – 20.00

____

Onsdag 20.00 – 21.00

____

Onsdag 21.00 - 22.30

____

Mandag 15:00 – 16:00

____

Onsdag 15:00 – 16:00

BEMÆRK: Endelig timefordeling kan først ske efter den 10. august!
ÆLDREBADMINTON:
____

torsdag kl. 09:30 – 12:00
RETURNERES
SENEST DEN 10. AUGUST 2018
til
Arne Lind
Irisvænget 7
5550 Langeskov
eller send e-mail med de samme oplysninger til:

ali.langeskov@stofanet.dk
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BADMINTON MOTIONSAFDELINGEN

UDFYLD FORGÅENDE SIDE MED NAVN,
ADRESSE, FØDSELSDAG, TELEFON,
MOBILNR. OG
EMAILADRESSE.

AFLEVER/MAIL DEN TIL
ARNE LIND
SENEST 10. AUGUST 2018

BADMINTON ÆLDRE
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MOTION & KAMP
Efter endt sommerferie starter Motion & Kamp den nye sæson.

ALLE SOM SPILLER PÅ MOTION & KAMP SKAL VÆRE INDSTILLET PÅ AT SPILLE
TURNERING I DET OMFANG, AT DER ER HOLD TIL DET!
Sæsonstart:

16. august 2018

Træningstider:

Onsdag kl. 20.00 til 21.30
I hal 2

Kontingent:

Kontingentet bliver for en hel sæson:
Kr. 1250,- inkl. boldforbrug.
Kontingentet indbetales online i 2 rater (Inden sæsonstart og ved årsskiftet).

Aktiviteter:
August 2016

Spillermøde for alle Motion & Kamp spillere og nye interesserede spillere i hallens
cafeteria. Vi forventer og håber alle møder op denne aften, så vi kan se hvor mange
hold vi skal have tilmeldt i denne sæson.
Endelig dato offentliggøres på hjemmesiden.
AFBUD BEDES MEDDELT TIL ÉN AF UNDERTEGNEDE.

Nye spillere er meget velkomne og kan ligeledes kontakte én af undertegnede.
Med venlig hilsen
John Christensen
Tlf.: 23266796

Tina Martinussen
Tlf.: 26958788

Online tilmelding via hjemmeside:
Er du Motion & Kamp spiller fra sidste sæson, og ønsker du også at spille i den
kommende sæson, skal du have tilmeldt og betalt
senest den 16.08.2018 via hjemmesiden www.langeskovbadmintonklub.dk
Nye medlemmer, der ønsker at spille på holdet, kan henvende sig til
John eller Tina på ovenstående tlf.nr. for nærmere oplysninger.

11

BADMINTON SENIORAFDELINGEN
Team Fyn
Badminton:

Senior spiller under navnet Team Fyn Badminton, som er et samarbejde mellem
Langeskov og Nr. Broby.

Sæsonstart:

2. august 2018 i Nr. Broby, se mere info på facebook gruppen.

Træningstider:

Mandag kl. 20.00 – 22:15 i Langeskovhallerne.
Torsdage kl. 19.30 – 21.30 i Nr. Broby Hallen.

Trænere:

Mia Sejr
Henrik Knudsen
Steffen Rasmussen

Turneringsstart:

Uge 36 (september 2018) Tidspunkter kan findes på badmintonpeople.dk.

Turneringshold:

1. hold i 3. division
2. hold i Danmarksserien
3. hold i Serie 1
4. hold i Serie 1
Flere meldes til i efteråret, hvis der er behov for det.

Adresseændringer: Husk at melde jeres adresseændringer og e-mail til undertegnede. E-mail er vigtig,
da vi vil sende al information ud på mail.
Information:

Find mere info om Team Fyn Badminton i facebookgruppe.
Vi går ind i den 11 sæson med Team Fyn.
Hvis der er spørgsmål, kan I altid kontakte trænerne eller seniorudvalget (SSU) for
at få svar.

SSU:

SSU udvalget er følgende personer: Mette Falk, Sofie Kolmos, Casper Corfixen,
Dan Bredskov, Jakob Asmussen og Johnny Klint
God sommer, og på gensyn i sæsonen 2018-2019.
Med venlig hilsen
Johnny Klint
Mobil 40 38 48 65
eller e-mail
johnny.klintfyn@gmail.com
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LBK BESTYRELSEN

Formand:

Johnny Klint
Rolfvænget 15
5863 Ferritslev

Mob. 4038 4865 efter kl. 16
Mail. Johnny.klintfyn@gmail.com

Næstformand
/motion/ældre

Arne Lind
Irisvænget 7
5550 Langeskov

Tlf. 6538 1870
Mob. 2326 6272
Mail. ali.langeskov@stofanet.dk

Kasserer:

Oxana Nielsen
Dalager 10
5550 Langeskov

Mob. 6118 8854
Mail. oxkon@hotmail.com

Ungdoms formand.

Henrik Knudsen
Vibevej
5550 Langeskov

Sekretær:

Ledig

Restancer:

Mob. 2345 1109
Mail. hamknudsen@hotmail.com

Ved for sen indbetaling tillægges et opkrævningsgebyr på kr. 50,over 2. måneder se

§6 i vedtægterne.
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