
August 2019 

Kære børn- og ungdomsspillere i Auning IF Badminton – og familier 

VELKOMMEN TIL NY SÆSON 2019/2020 I AUNING IF BADMINTON 

Auning IF Badminton har ansat professionel ungdomstræner – tidligere 1. divisionsspiller Ronni 

Poulsen. Ronni har stor erfaring som ungdomstræner og er i den kommende sæson også træner 

omkring Viby Badmintonklubs divisionshold (vedhæftet artikel fra Lokalavisen) 

Det er derfor med meget stor glæde at vi kan præsentere jer for et nyt fantastisk år i klubben og vi 

håber at I alle har lyst og mod på at fortsætte med badminton. Vi tilbyder træning, sjov og hygge 

samt turnering for dem som har lyst til at dyste med spillere fra andre klubber. 

Hensigten er i næste sæson at løfte niveauet i klubben og skabe ny udvikling for både nuværende 
og nye børn- og ungdomsspillere. Men vi vil gerne understrege at alle kan være med – både 
begyndere, for sjov og turneringsspillere.  
 
Auning IF Badminton er en klub for spillere på alle niveauer  
 
Ronni træner vores ungdomshold mandag med Casper og William som hjælpetrænere – onsdag 
træner Kim fortsat med Theo og Rune som hjælpetrænere. 
 
Sæson 2019/2020 byder ind til videre på følgende: 
 
Yngste hold (indtil til ca. 12 år):  Træning mandag kl. 16.30-17.30 & onsdag kl. 16.30-17.30 
 
Ældste hold (fra ca. 13 år):  Træning mandag kl. 17.30-19.00 & onsdag kl. 17.30-18.30. 
 
Fælles træningssamlinger på udvalgte fredage (3-4 gange i sæsonen kl. 16-20) med spil, sjov, 
hygge og aftensmad – her inviteres også spillere fra andre klubber på Djursland. 
 
Holdturnering i DGI – som sidste år hvor vi møder klubber fra regionen over 4-6 weekender. 
 
Stævner i regionen og øvrige Danmark – klubben betaler for udvalgt stævne i Rønde, deltagelse i 
vores eget stævne samt klubmesterskaber. 
 

+ vi hygger selvfølgelig til jul og når sæsonen slutter 😊 
 
KONTINGENT: På grund af nedsat tilskud fra Norddjurs Kommune stiger kontingentet en smule i 
denne sæson til:  Yngste hold: 650,- og ældste hold: 800,- (for hele sæsonen).  
Kontingentet opkræves i 2 rater og skal betales i september og januar. 
 
 

VEL MØDT TIL FØRSTE TRÆNING – MANDAG DEN 19. AUGUST  
 
Vi glæder os vildt meget – bedste hilsner fra Jan, Orla og Kim, bestyrelsen i Auning IF Badminton 


