SÆSONAVIS

2021/2022
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Du læser nu LBKs
sæsonavis for sæsonen
2021/2022.
Vi håber på, at mange vil
benytte sig af de tilbud,
der er via LBK.
Samt at mange i den
kommende sæson vil
give en hånd med som
frivillige til stævner,
kræmmermarked og
lignende.

VI GTI G IN FO
Læs det nyeste og vigtige info
fra bestyrelsen
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N YT F RA
AF DEL IN GE RNE
Læs senste nyt fra de
forskellige afdelinger i
Langeskov Badmintonklub:
Ungdom – Senior - Baneudlejning
Motion & Kamp - Ældre

15
SPO NSORE R
&
RAB AT
O RDNIN GE R

Læs om alle de sponsorer der
støtter klubben, og se hvilke
fordele du får ud af dette!
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Indholdsfortegnelse
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Ungdomsafdelingen
Baneudlejning
Ældrebadminton
Motion & Kamp hold
Seniorafdelingen
Bestyrelsen
Sponsorer og rabatordninger
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www.langeskovbadmintonklub.dk

INFO
Fra Bestyrelsen
Covid 19 virus:
Sidste sæson var præget meget af Covid 19, men som det ser ud nu kan vi starte op igen efter sommerferien, og
vi skal alle passe på hinanden og overholde de gældende retningslinjer. Der har været mange aktiviteter aflyst i
ungdomsafdelingen, så der vil komme en form for kompensentation til dem der var medlemmer i den foregående
sæson, det vil i modtage information om i august.
Vi ser frem til en god sæson, med masser af aktivitet i hallen.

Information om cafeteria i hallen:
Vi vil holde et møde til sæsonstart, så vi forhåbentlig kan finde nogle frivillige der vil bruge lidt tid på holde åbent
i tutten, når der er badminton i hallen.
Vores salgsvogn vil stadig være i hallen, så man kan handle på den, når man har det behov.

Kontingent:
For at mindske arbejdet for bestyrelsen har vi besluttet at opkræve kontingent helårligt for alle medlemsgrupper,
så for nogen sker der ingen forandring, men det gør der for andre. Hvis man har problemer med dette, kan man
henvende sig til de ansvarlige for sin afdeling, så må vi finde ud af en løsning.

Klubtøj:
I denne sæson får vi nyt klubtøj, dette gælder for 2 sæsoner! Hvis der er nye medlemmer der ønsker at købe et
sæt, som består af 2 t-shirts og en træningsdragts, koster det 850 kr. Hvis man ønsker navnetryk koster det lidt
ekstra. Desuden kan der tilkøbes shorts/skirt til 125. kr. Der vil kommer mere infomation om dette når vi har
nogle bestillingsdatoer.
Desuden kan man handle på RSLs hjemmeside og få 20% rabat.

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 melder ud i vores facebookgruppe “LBK Ungdom”. Der er ikke tale
om portrætbilleder men mere billeder af glade aktive børn.

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.
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Vil du være
Langeskovs næste
topdommer?

BLIV DOMMER MED LBK
Dommere er lige så vigtige som spillere – Kontakt bestyrelsen og kom i gang i dag!
At være dommer kræver overblik, hurtig reaktion og godt

Danmark har gennem årene til stadighed leveret spillere, som er

kendskab til reglerne. Det er ganske uretfærdigt, men når en

blandt verdens bedste. Ligeledes har de danske

badmintondommer har ydet en god præstation, så er der måske

badmintondommere altid haft et højt niveau. Siden midten af

ingen, der lægger mærke til det. Det skulle da lige være

70’erne har vi haft dommere, der er regnet blandt verdens

dommerkollegerne. Personen i den høje dommerstol, med det

bedste. Badminton kom på det olympiske program i 1992, og

bedste overblik over kampen, er en uundværlig del af

der har været danske dommere med hver gang, legene har

badmintonkampe på et vist niveau. Der er derfor altid brug for

været afholdt, og med danske dommere til at dømme i

flere dommere. Så, har du lyst til at komme endnu tættere på

finalerne. Imponerende, og det ser heldigvis ud til at fortsætte.

de gode badmintonkampe og dykke ned i den spændende

Danske badmintondommere er til stadighed en efterspurgt vare

verden af regler, turneringer og topbadminton, som

ved de store internationale turneringer, som fx OL, VM

dommergerningen tilbyder, så meld dig til et dommerkursus.

henholdsvis individuelt og for hold, EM og ved Badminton World

Som badmintondommer har du mulighed for at holde kontakt

Federation ”Premier Super Series”, hvor "DANISA DENMARK

med din sportsgren, men man behøver ikke have et langt

OPEN presented by VICTOR" er en af i alt 5 turneringer på

badmintonliv bag sig for at blive dommer. For unge mennesker,

verdensplan. De tiltag, som Badminton Danmark i de seneste år

der gerne vil være med, hvor det sker, i international

har gennemført for at gøre unge interesserede i

topbadminton, venter der masser af gode oplevelser i

dommergerningen, har båret frugt, og der er nye unge

dommerstolen.

dommere på vej i næsten alle kredsene.*
Kilde: Badminton Danmark
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Ungdomsafdelingen

I ungdomsafdelingen er vores håb at få en super god sæson, uden nedlukninger og restriketioner.
Vi ser frem til en masse glade børn som leger, griner, ærger, øver og udvikler sig. Kompetente trænere der
motiverer på den positive måde til de ugentlige træninger 
Forrige sæson introducerede vi en del nye tiltag: pige træning med stor tilslutning, åben hal for drenge, trænere
der var med til stævner og over sæsonen var der deltager tilskud til udvalgte stævner. Alle disse herligheder
fortsætter i den kommende sæson.

Vi prioriterer at få børnene ud til holdkampe, så vi tilmelder hold til den fynske holdturnering.
Som altid prioriterer vi fællesskab, sammenhold og kammeratskab højt, som vi dyrker til hver træning og til vores
sociale arrangementer: Juleafslutning, Natminton og Bowlingtur.

Vi glæder os til at tage imod jeres fantastiske børn!!!
Sæsonstart er mandag d. 9. august. 2021
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Kontingent:
HOLD

Pris

Antal

Beskrivelse

pladser

Miniton

Kr. 600

15

Badmintonrelaterede

lege

og

øvelser.

Forældre skal deltage.

(Født senere end 2012 eller
efter aftale)

Trup 1 – U9/U11

Kr. 800

24

Blanding af teknik, spil og leg. Forældre
må MEGET gerne deltage.

(Født 2011 – 2012)

Trup 2 – U13

Kr. 1.100

24

Teknik, benarbejde og spil.

Kr. 1.300

24

Teknik, benarbejde og spil.

Teknik træning

24

Inkluderet i kontingent.

Åben hal og Pige

24

Inkluderet i kontingent.

(Født 2009 – 2010)

Trup 3 – U15/U17
(Født 2005 – 2008)

træning
Skynd jer ind på Conventus (se hjemmesiden) og meld jer til, så I er sikre på at få en plads!

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
Gitte og Rikke

Vi har disse hold, som i kan tilmelde jer til:
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Mandag
Hal 1
16.00 – 17.00

Hal 2
Åben hal for alle drenge

16.15 – 17.15

Pigetræning

17.15 – 18.30

TRUP 2 (U13)

18.30 – 20.00

TRUP 3 (U15 – U19)

Onsdag
Hal 1
16.15 – 17.15

Hal 2
Tekniktræning

16.30 – 17.45

TRUP 1 (U9 - U11)

(sidste kvarter i
mellemgang evt.)
17.15 – 19.00

TRUP 3 (U15 – U19)

17.30 – 19.00

Fredag
Hal 1
16.15 – 17.15

Miniton

17.15 – 18.15

”Åben hal”
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TRUP 2 (U13)

Baneudlejning

Sæson:

9. august 2021 – 27. april 2022

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

hal 1
hal 1
hal 2
hal 2, 2 baner

Ønsker du fortsat at spille badminton efter sommerferien, skal du kontakte ansvarlig for banerne
Senest den 2. august 2021, hvorefter banerne udlejes efter ’først til mølle’-princippet.
Husk at oplyse din mailadresse. Så vi får mulighed for at kontakte dig i forbindelse med aflysninger m.v.

Kontingent:

Kontingentet skal betales online når bane er tildelt, og dækker en
sæson.

Der er enhedspris pr. bane på kr. 1.850,- uanset om der er 2, 3 eller flere spillere pr. bane.
Der skal oplyses navn, adresse og fødselsdato, email og telefonnummer på alle spillere på en bane.

Husk at give besked senest den 7. august 2021,
hvis I vil fortsætte med at spille i den kommende sæson!

Med venlig hilsen

Rikke Larsen
Østagervej 87
5220 Odense SØ
Mail: lermntlarsen@gmail.com

Online tilmelding for motionister:
Du skal i lighed med de tidligere år, skrive til motionsformanden
e-mail: lermntlarsen@gmail.com 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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Ældrebadminton

Sæsonstart:

2. september 2021

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 / 23 26 62 72

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 2021/2022”
– 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 19.08.2021
NB: Der laves ikke kampplaner den 2. september.
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LANGESKOV BADMINTON KLUB,
ÆLDREBADMINTON
TILMELDING SÆSON 2021 - 2022
NAVN_____________________________________
ADRESSE__________________________________
Fødselsdag______________
Telefon__________________
E-mail._________________

ÆLDREBADMINTON:
____

torsdag kl. 09:30 – 12:00

RETURNERES

SENEST DEN 19. AUGUST 2021
til
Arne Lind
Irisvænget 7
5550 Langeskov
eller send e-mail med de samme oplysninger til:

ali.langeskov@stofanet.dk
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Motion & Kamp

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

11. august 2021

Træningstider:

Onsdag kl. 20.00 til 21.30 i hal 2

Kontingent:

Kontingentet bliver for en hel sæson:
Kr. 1.300,- inkl. boldforbrug.
Kontingentet indbetales online i 1 rate (Inden sæsonstart).

Aktiviteter:

Der er endnu ikke endeligt arrangeret nogle aktiviteter.
Det er målet både at afholde spillermøde og se nærmere på muligheden for, at afholde en eller flere
turneringer på hjemmebane i løbet af sæsonen.
Endelige datoer offentliggøres på hjemmesiden og udsendes pr. mail.
AFBUD BEDES MEDDELT TIL DEN DER SÆTTER RUNDER
SENEST KL 16 PÅ TRÆNINGSDAGE.

Nye spillere er meget velkomne og kan ligeledes kontakte ansvarlige.
Vi tilbyder også 3 prøvetræninger, inden man beslutter om man vil starte på holdet.

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 07.08.2021 via hjemmesiden www.langeskovbadmintonklub.dk
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Seniorafdelingen

Team Fyn
Badminton:

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

Sæsonstart:

Mandag den 2. august 2021, nærmere info i 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
Michael Jensen

Turneringsstart:

Uge 36 (september 2021) Tidspunkter kan findes på https://www.badmintonplayer.dk/.

Turneringshold:

1. hold i 3. division
2. hold i Danmarksserien
3. hold i Danmarksserien
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 facebookgruppen.
Vi går ind i den 14 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:, Charlotte Bernhardt, Lone Cordt, Casper Corfixen, Dan
Bredskov, Jakob Asmussen, Casper Gustavsen og Johnny Klint
God sommer, og på gensyn i sæsonen 2021-2022.
Med venlig hilsen
Johnny Klint
Mobil 40 38 48 65
eller e-mail
johnny.klintfyn@gmail.com
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LBK Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende personer.
Formand:

Johnny Klint
Rolfvænget 15
5863 Ferritslev

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

Rikke Larsen
Østagervej 87
5220 Langeskov

Mob.: 2247 0048
Mail: lermntlarsen@gmail.com

Gitte Carlsen
Enebærvej 9
5550 Langeskov

Mob.: 2712 7943
Mail: gittecarlsen@hotmail.com

Kasserer:

Oxana Nielsen
Dalager 10
5550 Langeskov

Mob.: 6118 8854
Mail: oxkon@hotmail.com

Sekretær:

Rollen er udfyldt

Næstformand/ungdomsudv.:

Ungdomsudvalg:

Kunne du være interesseret i at være en del af bestyrelsen, så kontakt en af ovenstående personer.

Restancer: Ved mere end 2 måneders overskridelse for indbetaling af kontingent
pålægges et gebyr på kr. 100,- se §6 i vedtægterne.

13

Sponsorer &
Rabatordninger

Vi har en del sponsorer i Langeskov Badminton Klub, som yder en stor støtte til vores forening,
og dem vil vi rigtig gerne sige en stor tak til.
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Rabatordninger med LBK
Medlemskort til Alex Sko

Anvendelse:

Få udleveret et medlemskort til Alex Sko.
Hver gang du handler støtter du klubben.
Kortet udleveres i boden til træning.

Rabat:

Du får 10% rabat på dit køb og klubben får 5% af købet i
klubkassen.
Alt du skal gøre er at vise dit kort i butikken.

EnergiFyn medlemskab

Anvendelse:

Tilmeld din elregning, ved EnergiFyn, til FynskSupportEl – Så
går en del af din regning til klubkassen.
Det koster ikke ekstra for dig.
Anvend følgende link og vælg LBK:
https://www.energifyn.dk/privat/elhandel/fynsksupport

Hvordan:

OK Benzin Support

Anvendelse:

Du støtter vores klub med 5 øre/liter – uanset om du bestiller
et OK Benzinkort eller betaler med dit
Dankort i OK’s Tank &amp; betal-app. Når du har tanket 500
liter, får klubben en ekstra bonus på 200 kr.

Hvordan:

Bestil et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten.

RSL Klub Rabat

Anvendelse:
Hvordan:

Få 20% rabat på dit køb på rsl.dk, når du handler tøj/udstyr
(ikke klubdragt).
Du donerer samtidig 10% af dit køb til klubkassen.
Koden kendes ikke endnu.
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