
Århus d. 14. juli 2018 

Ny sæson 

Selvom vores sommerbadminton-spillere kun lige har taget hul på Badminton-sommerferien, skal vi snart 

hilse endnu en badmintonsæson velkommen. Vi glæder os helt vildt til at komme i gang og til at se jer i 

hallen igen til sæsonen 2018/2019. 

2017/2018 

Sæsonen 2017/2018 betød et glædeligt gensyn med vores to trænere; Morten Dam og Casper Skipperud, 

og uden udsigter til væsentlig afgang, kunne vi vente en sæson med tilgang. Især de to begynderhold var så 

populære at Troels havde registreret en venteliste på op mod 30 nye spillere. Derfor oprettede vi i 

september endnu et begynderhold, som fik hjemmebane i hallen ved Ellevangsskolen, med Nanna Hald og 

Teddy Egeskov som trænere. Vi kunne i den grad mærke den øgede popularitet omkring badmintonsporten 

og det øgede kendskab til VIK Badminton. 

Med en flot tilgang på alle klubbens træningshold, er medlemstallet i sæsonen 2017/2018 steget til 165, og 

dermed det højeste i 10 år. Medlemmerne er desuden flyttet fra ’passive’ banelejere til ’aktive’ 

medlemmer på træningsholdene. Det kan ses og mærkes i klubbens sociale miljø, hvor det er glædeligt at 

opleve den store opbakning der er til kampe, fællesspisninger og fester. De tre C-trup-hold er nu også flot 

repræsenteret til arrangementerne, og udgør næsten 50% af de deltagende. 

For at runde resultaterne i sæsonen kort, blev det kun lige-ved-og-næsten at vores 2.-hold rykkede op. Med 

flotte indsatser på alle klubbens hold, og med en lille smule held, fastholder vi alle vores tilmeldinger i de 

nuværende rækker. Og endnu engang viste det sig at med ærlighed kommer man længst  Tak til trænerne 

og Christian Brask for at lægge puslespillet op mod alle kamprunderne. Det har gjort at vi for 2. år i træk, 

stillede med 6 fulde hold i hver eneste runde. FLOT. 

Morten Dam takker af efter to gode sæsoner. Vi håber at se ham i hallen i løbet af sæsonen 2018/2019. 

 

2018/2019 

VIK Badminton er i den kommende sæson repræsenteret i følgende rækker: 

Danmarksserie, 2 x Serie 1 (både 2. og 3. holdet i hver deres pulje), Serie 2, Serie 3 og Serie 4.  

Vi har i bestyrelsen opfattelse af at vi fastholder næsten alle vores spillere, og vi har fået henvendelser fra 

en del nye spillere der vil komme til klubben. Derfor er vi endnu en sæson at finde i seks rækker. 

Det er vigtigt at man laver plads i kalenderen til holdkampene den kommende sæson, så man kan støtte sin 

klub, sit hold og sine kammerater til sejre i den kommende sæson.  

Man kan se datoer både for grundspil og slutspillet for de fleste hold på badmintonpeople, gå ind via: 

http://badmintonpeople.dk/DBF/HoldTurnering/Stilling/#6,2018,,,,,,1666, 

VIK Badminton indfører fra sæsonen 2018-2019 brug af Holdsport.dk til medlemsadministration, 

kontingent, træningsoversigt, kampdatoer, til- og afmelding mm. Derfor bedes i hurtigst muligt oprette 

jer med et passende link, senere i denne mail. 

  

http://badmintonpeople.dk/DBF/HoldTurnering/Stilling/#6,2018,,,,,,1666
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Trænere 

Vi kan nu med stor glæde præsentere Jakob Knudsen og Casper Skipperud som trænerteam for sæsonen 

2018-2019 for vores A-trup og B-trup. Casper vil afvikle træningerne onsdag aften og Jakob der også vil 

fungere som cheftræner vil have sin gang i klubben mandag aftener. Ligeledes vil der en onsdag om 

måneden blive afholdt træninger af begge trænere sammen. Vi ser frem til et godt samarbejde. 

Læs mere om Jakob her: http://www.vik-badminton.dk/senior/traenere/ 

Vi glæder os ligeledes over at vi til den kommende sæson igen har indgået en aftale med Casper Skipperud 

som vores senior træner for vores voksne begyndere og øvede spillere på C-truppen. Vi ser frem til et godt 

samarbejde. 

Læs mere om Casper her: http://www.vik-badminton.dk/begynderhold/traener/ 

Med beslutningen om at oprette et 4. C-trup hold, og med ansættelsen af Casper på vores A- og B-trup, har 

vi været ude og hente forstærkning i form af en ’gammel’ kending. Vi kan med stor glæde meddele at Ulrik 

Mahler er ansat som ny træner for vores C-trup3 og C-trup4 hold. Ulrik er en fyr der i adskillige år har gjort 

sig i trænerverdenen både som instruktør i DGI og som klubtræner. Ulrik har tidligere igennem 3 år været 

træner for klubbens C-trup hold. Vi ser frem til et godt samarbejde, igen. 

 

Træningstider 

C-truppen vil i år bestå af fire træningshold, og vil i år også repræsentere VIK Badminton med 2 

turneringshold. Vi håber at endnu flere i den kommende sæson vil benytte vores gode tilbud om 

badmintontræning til voksne begyndere og letøvede, så spred rygtet. 

Både bestyrelsen og ovennævnte trænerteam ser meget frem til den nye sæson som starter:  

Mandag d. 13. aug. kl. 18.00/20.00 (B- og A-trup) 

Torsdag d. 16. aug. kl. 19.00/20.30 (C-trup1 & 2) 

Onsdag d. 22. aug. kl. 17.00/18.30 (C-trup3 & 4) 

Der er i år opdelt træning for A- og B-truppen fra sæsonstart, dvs. 18.00-20.00 og 20.00-22.00 – mandag og 

onsdag. 

Trupperne opdeles efter behov, og får følgende træningstider:  

 A-truppen: Mandag 20.00-22.00 og Onsdag 18.00-20.00 

 B-truppen: Mandag 18.00-20.00 og Onsdag 20.00-22.00 

Klubben tager forbehold for at trænerne efter behov kan flytte spillere mellem trupperne A, B og C2 (og 

Boblere), både op og ned. 

 C-truppen1 og 2: Torsdag 19.00-20.30 og 20.30-22.00 

 C-truppen3 og 4: Onsdag 17.00-18.30 og 18.30-20.00 

 B-/C-truppens boblere: Mandag kl. 16.30-18.00. 

 

http://www.vik-badminton.dk/senior/traenere/
http://www.vik-badminton.dk/begynderhold/traener/
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Boblere 

Spillerne på VIK Badmintons succesfulde C-trup, er i en ekstrem positiv udvikling. Det betyder at der er 

spillere der har lysten og som nærmer sig et niveau hvor der kan spilles med på B-truppen.  

Derfor har vi et hold til ”Boblere” fra kl. 16.30-18.00 om mandagen. Holdet bliver trænet af Casper 

Skipperud. Casper kan efter vurdering flytte spillere mellem trupperne B og C2 (og Boblere), både op og 

ned. Jakob og Casper vil i den kommende sæson være i tæt dialog omkring spillerne på Bobler-holdet. 

 

Klubadministration og tilmelding 

VIK Badminton indfører fra sæsonen 2018-2019 brug af Holdsport.dk til medlemsadministration, 

kontingent, træningsoversigt, kampdatoer, til- og afmelding mm. Derfor bedes i hurtigst muligt oprette jer 

med et passende link, senere i denne mail. 

Download desuden appen ’Holdsport’ 

A-trup DAMER:  

https://www.holdsport.dk/team_invitation/139726/b1b2d464ca7c4c8c074c13467998e241ca394079 

A-trup HERRER:  

https://www.holdsport.dk/team_invitation/80511/9f18dd541d5584cda47442d085f1ac5ded16b925 

B-trup DAMER:  

https://www.holdsport.dk/team_invitation/139727/a2e1b486786363e56b5ac2ce5792740f19e80236 

B-trup HERRER:  

https://www.holdsport.dk/team_invitation/80512/9f18dd541d5584cda47442d085f1ac5ded16b925 

C-trup 1 (torsdag 19.00-20.30),  

https://www.holdsport.dk/team_invitation/80513/9f18dd541d5584cda47442d085f1ac5ded16b925 

C-trup 2 (torsdag 20.30-22.00),  

https://www.holdsport.dk/team_invitation/142240/12517b5aa31ece221771b56b39200e831a5bd65f 

C-trup 3 (onsdag 17.00-18.30),  

https://www.holdsport.dk/team_invitation/142241/ad22a7c2af1629882443d75ea31d958513530b79 

C-trup 4 (onsdag 18.30-20.00),  

https://www.holdsport.dk/team_invitation/142242/532d8655a695333de9e5aaed67d7c8d51da0c87b 

C-trup, Mandagsbobler  

https://www.holdsport.dk/team_invitation/139709/c385ac5c37d036cd0332301918617dcf2f8d7058 

 

Det er meget vigtigt at ALLE klubbens spillere benytter sig af Holdsport.dk 

Afbud til kampe sker senest 12 dage før på Holdsport. 

For A- og B-truppen: Afbud til træning indgives ligeledes på Holdsport, senest kl. 12.00 på dagen.   

https://www.holdsport.dk/team_invitation/139726/b1b2d464ca7c4c8c074c13467998e241ca394079
https://www.holdsport.dk/team_invitation/80511/9f18dd541d5584cda47442d085f1ac5ded16b925
https://www.holdsport.dk/team_invitation/139727/a2e1b486786363e56b5ac2ce5792740f19e80236
https://www.holdsport.dk/team_invitation/80512/9f18dd541d5584cda47442d085f1ac5ded16b925
https://www.holdsport.dk/team_invitation/80513/9f18dd541d5584cda47442d085f1ac5ded16b925
https://www.holdsport.dk/team_invitation/142240/12517b5aa31ece221771b56b39200e831a5bd65f
https://www.holdsport.dk/team_invitation/142241/ad22a7c2af1629882443d75ea31d958513530b79
https://www.holdsport.dk/team_invitation/142242/532d8655a695333de9e5aaed67d7c8d51da0c87b
https://www.holdsport.dk/team_invitation/139709/c385ac5c37d036cd0332301918617dcf2f8d7058
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Klubtøj 

Vi indgik sidst år en aftale for tre sæsoner. Det er RSL som der blev indgået aftale med. Der vil derfor være 

mulighed for at købe nedenstående klubtøj til den meget favorable pris af 950,- kr., med navnetryk for 

ekstra 50,- kr. pr. del. Sættet består af 1 jakke, 1 par bukser, 1 par shorts/nederdel og 2 poloer.  

http://www.vik-badminton.dk/sponsor/klubtoej/ 

Der vil desuden være mulighed for at købe løse klubtrøjer, sokker og grip, ligesom klubben har fået handlet 

sig frem til gode klubpriser på 3 gode ketchere. 

Tøjet kan købes igen fra 1. august. 

 

Økonomi 

Sidste års overskud skyldes bl.a. den opbakning vi har oplevet fra klubbens spillere til det foreningsarbejde 

som vi er blevet tilbudt af Århus Motion. Til Jer skal der lyde en speciel tak.  

Bestyrelsen har en masse idéer i støbeskeen for hvordan overskuddet kan komme spillere, klubben og 

badmintonsporten til gode. Vi giver derfor i år et solidt tilskud til opstartsdagen, så sæt kryds i kalenderen 

d. 18. august. 

Se mere her, og læs hvordan du hjælper klubben med at tjene penge: http://www.vik-

badminton.dk/sponsor/bliv-sponsor/ 

 

Kontingent for sæsonen 2018/2019:  

Vi justerer i den kommende sæson kontingentet fra sidste år en smule. Det skyldes at vi vil tilgodese de 

studerende på C-truppen. Samtidigt får A- og B-trup-spillere årligt en ekstraopkrævning på samlet 7000,- kr. 

i spillerlicens. Bestyrelsen har besluttet at vi samlet betaler dette, og derfor stiger kontingentet for A- og B-

truppen med 100,- kr. Dette skal ses i forhold til at kontingentet har været uberørt de sidste 4 år. 

Kontingent (A & B-trup) Damer 3100,- kr. 

 Herrer 3300,- kr. 

Studerende (inkl. lærlinge, elever 
og lignende). 

Damer 2600,- kr. 

 Herrer 2800,- kr. 

Spec. A & B-trup Studerende som spiller 1. år i VIK på A el. B-trup. 
Inkl. boldpenge. 

1600,- kr. 

C-trup 
 

 1600,- kr. 

C-trup Studerende (inkl. lærlinge, 
elever og lignende). 

 1400,- kr. 

+ C-trup bobler  +1000,- kr. 

+ C-trup bobler Studerende (inkl. 
lærlinge, elever og lignende). 

 +850,- kr. 

 

Husk at få betalt rettidigt. Ingen betaling er lig ingen træning eller holdkamp. Hvis man spiller én gang om 

ugen eller kun spiller en halv sæson, kan man få 25% nedslag i prisen på både kontingent og boldpenge. Der 

skal ved opstart laves en aftale om dette med Rune Nørgaard. Ingen aftale, ingen nedslag. 

http://www.vik-badminton.dk/sponsor/klubtoej/
http://www.vik-badminton.dk/sponsor/bliv-sponsor/
http://www.vik-badminton.dk/sponsor/bliv-sponsor/
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Kørselspenge 

Grundet lange kørselsafstande for flere af holdene den kommende sæson, har bestyrelsen valgt at 

bibeholde tilskuddet til kørslen til holdkampene. Der vil dog stadig være en egenbetaling. Udregningen 

foregår på følgende måde. 

Afstanden beregnes fra Vejlby-Risskov hallen og ud til hallen der spilles i. Hvis afstanden overstiger 50 km 

(hver vej), kan der fra klubben opkræves op til 0,5 kr. pr. km pr. person i bilen.  

For de første 50 km (hver vej) kan der fra personerne i bilen opkræves op til 0,5 kr. pr. km pr. person.  

Ved færre end 3, anbefales det at man de første 50 km, deler udgifter på 2,00 kr. pr. km. 

Ex.: Vejlby->Nørresundby->Vejlby (120 km hver vej) m. 3 pers d. ene vej og 4 pers d. anden vej:  

Fra personerne i bilen:  50 km * 0,5 kr./km * 7 (3 den ene vej og 4 den anden)  = 175 kr. 

Fra klubben:  70 km * 0,5 kr./km * 7    = 245 kr. 

Klubben lægger således op til at man fordeler sig i bilerne således at bilejerne tilskyndes at få det samme 

tilskud til bilen. 

Kørselsgodtgørelsesskema kan findes på hjemmesiden under download: http://www.vik-badminton.dk/fra-

bestyrelsen/downloads/ 

 

Vi vil så gerne være lidt flere 

Vi vil i den kommende sæson yde en større indsats for at være mere synlige og tiltrække nye spillere og 

sponsorer. Spred rygtet.  

Turnering 

Kender du en som ønsker du at spille turneringsbadminton og har lyst til hyggeligt samvær og seriøs 

badmintontræning? Så spred rygtet om VIK Badminton. Alle er velkommen til at deltage i en prøvetime. 

Husk at studerende der starter på vores turneringshold i VIK badminton, spiller første sæson til halv pris, og 

derefter med studenterrabat. 

Begynderhold 

VIK Badminton tilbyder også begynderhold, for voksne begyndere og let øvede. Begynderholdet henvender 

sig til nybegyndere eller spillere der har spillet klubbadminton for flere år siden. Alle er velkommen til en 

prøvetime. 

Lej en badmintonbane 

VIK Badminton har også ledige baner til udlejning for næste sæson i Vejlby-Risskov hallen og på 

Ellevangsskolen på følgende hverdage: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet 17.00 til 23.00. 

Læs mere på hjemmesiden: http://www.vik-badminton.dk/ 

 

 

  

http://www.vik-badminton.dk/fra-bestyrelsen/downloads/
http://www.vik-badminton.dk/fra-bestyrelsen/downloads/
http://www.vik-badminton.dk/
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Vigtige datoer: Husk at sætte krydser i kalenderen! 

Vi håber at vi i sæsonen 2018/2019 vil få lige så stor opbakning omkring vores arrangementer og 

fællesspisninger som vi havde sidste sæson.  

Læg venligst mærke til placeringen af årets vigtigste begivenheder julefrokost og klubmesterskab. 

 D. 13. aug.: Første træning A- og B-trup. 

 D. 16. aug.: Første træning C-trup VRH. 

 D. 18. aug.: Opstartsdag i hallen og spas udenfor, samt fællesspisning. 

 D. 22. aug.: Første træning C-trup Ellevang. 

 D. 22. sep.:  Fællesspisning. 

 D. 6. okt.:  Fællesspisning. 

 D. 11. nov.:  Grindsted Stævne. 

 D. 8. dec.: Julefrokost 

 D. 19. dec.: Sidste træning inden jul; A- og B-trup. 

 D. 19. dec.: Sidste træning inden jul; C-trup 3 og 4. 

 D. 20. dec.: Sidste træning inden jul; C-trup 1 og 2. 

 D. 23. mar. 2019: Sidste holdkamp og Århus Badmintonfest 

 D. 13. apr. 2019: Afslutningsstævne DBF-turnering. 

 D. 27. apr. 2019: Klubmesterskab & afslutningsfest. 
 

Hjemmesiden 

Der er en masse information at finde på hjemmesiden. Hvis du ikke kan finde den information du søger, er 

du velkommen til at tage fat i et bestyrelsesmedlem eller sende den pågældende en mail. Disse vil være at 

finde på hjemmesiden. Vi hører også gerne fra dig mht. hjemmesideforbedringer. 

Facebook 

Følg os på Facebook både på siden for alle medlemmer 

https://www.facebook.com/groups/28131333155/?fref=ts 

-og for fans https://www.facebook.com/VIKbadminton/?fref=ts.  

 

VIK Badminton C-truppen: https://www.facebook.com/groups/390114411006838/ 

VIK Badminton A/B-truppen: https://www.facebook.com/groups/183083069034548/ 

 

Vi ser frem til en forhåbentlig fantastisk sæson! 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen, VIK Badminton 

https://www.facebook.com/groups/28131333155/?fref=ts
https://www.facebook.com/VIKbadminton/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/390114411006838/
https://www.facebook.com/groups/183083069034548/

