Velkommen til sæsonen 2021/2022
I dette brev kan I finde informationer vedr. den kommende sæson og vi glæder os rigtig meget til at
byde velkommen til nuværende og nye medlemmer.
Efter et meget anderledes år tyder det på, at vi kan få en ”rigtig sæson” med kun ganske få Covid19 restriktioner. Der skal lidt endnu afsprittes net, bænke, omklædningsrum, hænder med videre.
Men der er ikke længere krav om corona-pas og mundbind, omklædningsrummene må benyttes og
forældre må igen opholde sig i hallen

Motionist
Senior
Ungdom
Miniton

Start
Mandag d. 16. august
Onsdag d. 18. august
Mandag d. 16. august
Fredag d. 10. september

Slut
Onsdag d. 27. april
Onsdag d. 27. april
Onsdag d. 27. april
Fredag d. 22. april

Spilletider
Træningstiderne er ikke ændret til kommende sæson, men vær opmærksom på, at en del
ungdomssspillere aldersmæssigt er rykket til et nyt træningshold og dermed ny træningstid - se
komplet træningsoversigt på side 3.
Miniton
Miniton-holdet trænes fra den kommende sæson af klubbens nye træner Esben Thormann, som
glæder sig til at møde alle nuværende og nye spillere. Esben er klar til at lege den rigtige teknik ind
til de yngste spillere (4 – 6 år) med redskaber som balloner, fluesmækkere og miniketchere.
Holdet træner/leger om fredagen.
Ungdom
Vi er glade for, at vi også til den kommende sæson kan stille med et super godt trænerteam.
Laurids Thormann fortsætter som træner og er nu ansvarlig for ungdomstræningerne både
mandag og onsdag. Begge dage er Laurids assisteret af sin bror og træner Esben Thormann.
Træningsholdene er opdelt efter alder, men hvis der er særlige forhold der gør, at jeres barn gerne
vil træne på et andet hold, så er dette også muligt.
I den kommende sæson er træningsholdene inddelt i U9 (årgang 2013-2014), U11-U13 (årgang
2009-2012) samt U15-U19 (årgang 2003-2008).
For U9 er der træning om mandagen og U9 spillere der ønsker at træne 2 gange om ugen, må
også gerne tilmelde sig U11-U13 holdet om onsdagen.
For U11-U19 vil der være mulighed for at træne 2 gange ugentligt (mandag og/eller onsdag) samt
mulighed for gratis ”fri træning” om fredagen (fra d. 10/9), hvor der vil være opsyn af én voksen (se
alle træningstiderne på sidste side)
Kontakt Sandie Busk Thomsen – sandiebusk@privat.dk eller Lisa Hansen – lisanibe@hotmail.com
fra ungdomsudvalget, hvis du har spørgsmål vedr. miniton og ungdom.

Senior
Træner Lasse Todberg vil have fokus på at fortsætte den positive udvikling i ”seniorafdelingen”,
som sluttede sæsonen med ca. 30 spillere på holdet.
Indholdet af træningen vil primært være småspil og masser af kamprunder med fokus på at få et
smil på læben og sved på panden, samtidig med at den får fuld gas i kamprunderne, hvor klubben
har hold i serie 1, serie 2 og serie A (3 runder double).
Kontakt Lasse Todberg - todberg@msn.com, hvis du har spørgsmål vedr. senior.
Motionist
Vi tilbyder til denne sæson igen motionisttider både mandag og onsdag i Nibe samt tirsdag og
onsdag i Bislev.
Kontakt Morten Ry – ry@webspeed.dk fra bestyrelsen, hvis du har spørgsmål vedr. motionistbadminton.

Kontingentindbetaling
Som tidligere informeret har klubben besluttet, at kontingentet for 1. halvår 2021 (forårssæsonen)
også dækker kontingentet for 2. halvår 2021. Vi vil derfor sørge for, at alle der har tilmeldt sig et
hold (ungdom og senior) eller motionistbane i foråret, vil blive tilmeldt et hold/bane frem til
årsskiftet.
Medlemmer som ikke har fået tilmeldt sig et hold/bane i løbet af foråret, vil modtage en særskilt
mail vedr. tilmelding/betaling.

Facebook og hjemmeside
På Facebook kommer der løbende informationer, nyheder, billeder samt resultater. Så smut ind og
”like” klubbens FB-side: www.facebook.com/bislevnibebadmintonklub
Klubben har endvidere oprettet følgende 3 ”Grupper” på Facebook: BNB | Miniton, BNB | Ungdom
samt BNB | Senior. Skynd dig at blive medlem af den/de grupper, som du har tilknytning til.
Find yderligere information om BNB på: www.bnbnibe.dk.

Bestyrelsen
Bestyrelsen er altid åben overfor input, ønsker og generel snak om klubben. Vi har gode frivillige
kræfter i klubben, men det er altid nødvendigt med flere frivillige, så tøv ikke med at kontakte
ungdomsudvalg eller bestyrelse, hvis du har lyst til at hjælpe i større eller mindre omfang.
Formand:
Næstformand:
Kasserer:

Morten Ry
Lasse Todberg
Bo Kirk

Bestyrelsesmedlem:
Medlemsregistrering:

Steffen Madsen
Tina Kanstrup

Træningstider og priser 2021 / 2022
Ungdom
Mandag
Nibe – Hal A
Miniton ca. 4-6 år
U9 (Årgang 2013 – 2014)
U11-U13 (Årgang 2009-

16.00-17.00
17.00-18.30

2012)

Onsdag
Nibe - Hal A & (B)

Fredag
Nibe - Hal A
16.15-17-00

16.00-17.30
(Begge haller 17.00-17.30)

U15-U19 (Årgang 2003-

18.30-20.00

2008)

17.30-19.00
(Begge haller 17.30-18.30)

Fri træning U11-U19*

15.15-16.10

Senior og Motionister
Mandag
Nibe - Hal A
Senior
Motionister baneleje

20.00-21.00

Onsdag
Nibe - Hal A & B
19.00-20.30 (Hal A)
20.30-23.00 (Hal A)
18.30-22.30 (Hal B)

Tirsdag og Onsdag
Bislev
18.00-19.00

Kontingent 2021/2022
Nibe Hallerne
Miniton – Fredag
U9 – Mandag
U11 til U19 – Mandag
U11 til U19 – Onsdag
Fri træning U11-U19*
Senior
Motionister**

2 rater af
Kr. 150,Kr. 200,Kr. 275,Kr. 275,Gratis
Kr. 750,Kr. 475,-

Bislev Skole
Motionister pr. bane

2 rater af
Kr. 1.000,-

* Fri træning fredag kræver, at man også er tilmeldt ungdomstræning enten mandag og/eller onsdag.
**Motionistkontingentet gælder for doublebaner ved min. 4 personer pr. bane (475 kr. /person pr. rate). Fra kl. 21.30 kan der reserves
singlebaner til samme kontingent (samme 2 personer tilmeldes banen x 2) eller doublebaner til halv pris.
Hvis du som motionist i Nibe tilmelder dig to tider/baner, så får du 50% rabat på den billigste af de reserverede spilletider. Send en mail
til Bo Kirk, bojacobinielsen@hotmail.com (med oplysning om reg.- og kontonummer).

Vel mødt til en ny og spændende sæson i
BNB | Bislev-Nibe Badmintonklub

