
August 2020 

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

 

VELKOMMEN TIL NY SÆSON 2020/2021 I AUNING IF BADMINTON 

 

Det er med stor glæde at vi nu igen kan tilbyde badminton, træning og fornøjelige timer i hallen for 

vores børn- og ungdomsspillere – 2 gange i ugen – mandage og onsdage. 

Start i uge 34:  Mandag d. 17. august kl. 16.30-18.30 og onsdag d. 19. august kl. 16.30-18.30 

Vi starter med at alle børn- og ungdomsspillere kan træne op til 2 timer hver gang - alle spillere 

møder derfor ind kl. 16.30. Trænerne tilrettelægger herfra aktiviteterne under hensyn til alder og 

niveau - og ikke mindst efter hvor meget spillerne kan holde til. Men alle træner mindst én time. 

Efter behov og deltagerantal vil vi løbende justere træningen – eks. med etablering af 2 hold. 

Desuden arbejder vi på at få DGI-instruktør ind én mandag i måneden.  

Trænere:  

I år bliver vores professionelle træner, Johnny Freiheit og som tidligere har trænet børn- og 

ungdomsspillere i bl.a. Randers BK. Han vil sammen med William stå for træningen om onsdagen 

Kim og Rune står for træningen om mandagen (Theo er væk i år pga. efterskoleophold). 

Kontingent:   
Yngste hold: 650,- (til og med U13) og ældste hold: 800,- (U15/U17/U19).  
Kontingentet er for hele sæsonen og opkræves i 2 rater - betales i september og januar. 
 
 
Sæsonens aktiviteter, mv.:  I løbet af august måneder vil I modtage yderligere information, bl.a. 
vedr. stævner og holdturnering, samt initiativer som vi arbejder med. Nyligt har vi lige afholdt 2 
dages badmintonskole med stor succes og vi har mod på meget mere. 
 
Vi vil præsentere en sæson-kalender og håber at alle vores forældre vil bakke op og give en hånd 

med her og der 😊 
 
HUSK: Auning IF Badminton er en klub for spillere på alle niveauer – så inviter vidt og bredt og 
ungerne må altid gerne tage en kammerat med til træning. 
 
Håber at se rigtig mange til badminton i år med sjov, hygge og kampe – vel mødt til træning alle 
sammen - mandag den 17. august kl. 16.30. 
 
Vi glæder os – bedste hilsner fra Jan, Orla og Kim, bestyrelsen i Auning IF Badminton 


