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Hej Seniorspiller
Sommerferien er over os og dermed er det også meget snart badmintontid igen

I

Sidste sæson sluttede jo brat og slet ikke som vi havde forestillet os. Det betød at vi gik glip af de sidste træninger,
kampe, klubmesterskaber, afslutningsfest og Hamburg tur. Så vi har rigtigt meget vi skal have indhentet i den

kommende sæson

* det

håber vi duer klar til.

Nedenstående finder I information om den kommende sæson. Vores årskalender får i udleveret i august, men

nedenstående finder i spilleplanen for 1. holdet i Sj. serie 1. Umiddelbart forventes det at spilledatoerne for
holdturneringen på Lolland-Falster er de samme- dog med opstart i det der svarer til 2.runde på Sjælland.

mandag d. 3. August kl. 19.30-21.30

Vi starter træningen

Træning foregår mandag fra kl. 19.30-21.30 i august måned. Fra 31. august træner vi kl. 20.00-22.00.Bemærk det
ændrede tidspunkt, I august satser vi på også at træne onsdag d. t9/8 + 2618 kl. 19.30-21.30. Simpelthen for at få et
par træninger mere inden 1. holdrunde 5. september. Vi er klar over, at det stadig er sommerferie for nogle, og at det
kun er 1. holdet der starter ekstra tidligt op. Men først og fremmest er blokken renset og holdudtagelse starter forfra
og dernæst er det vigtigt, at vi alle kommer godt i gang og får en god opstart og kvalitet i træningen fra starten af.
Derfor er det supervigtigt at alle starter sæsonen d.3/8, hvis det overhovedet er muligt. I alt giver det os kun 7

træninger inden L. holdrunde, så håber alle vil bakke mest muligt op fra starten af'
Er man forhindret i at komme

til

1.

træning, bedes man melde afbud til Jacob på 20125502.Efter træningen 10/8

holder vi også et kort infomØde efter træning.
Som udgangspunkt har vi stadig vores 3 seniorhold i henholdsvis Sj. serie 1, LF-serien og LF serie 2. Pt. har vi fået
besked om at Henrik Mogensen; Stine Villadsen og Rebekka Sulkjær ikke ønsker at spille og Julie Ø tager på efterskole.
Omvendt kommer der heldigvis nogle unge hjem fra efterskole igen - dog umiddelbart kun drenge. Så vi er reelt set
MEGET presset på damesiden og vi kunne virkelig godt bruge et par damer ekstra. Ellers er jeg bange for vi kommer

til

at trække et hold, hvilket vil være en skam for alle de herrespillere vi umiddelbart har.
Derfor er det også vigtigt, at alle melder klart ud, hvis man mod forventning ikke påtænker at spille og skulle I kende
nogle der kunne være interesseret i at spille, så fortæl dem endelig om mulighederne i STBK/ØBK, og lad dem gerne

kontakte undertegnede for at høre nærmere - og bare rolig

-

Vl HAR OG FÅR BRUG FOR ALLE

!

Vi vil gerne bede alle om at bekræfte modtagelsen af dette brev til Jacob på mail (jb@sports-group.dk) hurtigst muligt,
så vi er sikre på, at det er nået frem til alle. Vi glæder os til at se Jer til en ny badmintonsæson med masser af kamp,
hygge, sved, grin og sejre.

Fortsat god sommer og velmødt d. 3.augustO

Med sportslig hilsen
Stubbekøbing og østfalster Badmintonklub

