VRI Badminton NYHEDSBREV
DEN KORTE
VRI Badminton har lige lukket det bedste
regnskab i 5 år. Klubben har stigende medlemstal
på alle hold og baneudlejning og Pay and play
holder banerne varme resten af tiden.
Vi skal have lavet et tjek af Frivilligheden i VRI
Badminton. Vi skal trække endnu flere spillere til
igennem ”Endnu mere trivsel” projektet og andre
gode ideer.
Igennem blandt andet projektet ”Stærk i
forening” skal ansvarlige voksne udvikles og flere
skal have lyst og mulighed for at stå til rådighed
på flere frivillige poster.

PROJEKTET FRIVILLIGHED 2018 MANGLER
3-5 PERSONER TIL STYREGRUPPEN
I året 2018 kører et projekt ”Frivillighed 2018” og
vi mangler medlemmer til en styregruppe.
Gruppen skal være med til at sætte rammerne op
for hvordan vi får flere til at løfte, definere hvad
frivillige opgaver er og fordele dem.
Til at hjælpe os i gang har jeg allieret mig med
DGI der vil køre et forløb under ”Stærk i forening”
der er tilpasset VRI Badmintion specifikt.
Vi får hjælp til at:
Få overblik over, hvilke frivillige vi har brug for
samt hvornår vi har brug for dem
Få vigtig viden om, hvordan vi rekrutterer de
frivillige og hvornår rekrutteringen skal foregå
Lære at sikre, at de frivillige bliver ved med at
være frivillige i foreningen.
Projektet støttes af Spar Nord fonden med
12000,- og vi kan søge om yderligere 5000,- til en
aktivitet i forløbet. Starter i marts og slutter i juni.
Vi har her en enestående mulighed for at få sat
den ramme der skal drive VRI Badminton de
næste 3 til 5 år. Det er ved at være sidste chance
så der er nogen der skal gribe den.
DET ER NU DET ER NU!

KOMMUNIKATIONEN OG PR
Vores WEB ansvarlige Jonathan Krukow der
passer indholdet i Conventus og altid sørger for at
priser passer og holdene er de rigtige, har
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igennem mange år haft opgaven, men vil nu
gerne finde en der kan overtage efter ham.
Jonathan fortsætter sæsonen ud og stopper
herefter med at spille badminton for en periode.
Jonathan har gjort et fantastisk job i baglandet og
alle burde trykke hans hånd og sige ”tak for
indsatsen”
En af vores trofaste ansvarlige voksne Torben
Kristensen har en rolle som PR og kultur ansvarlig
i VRI Badminton. Han har stået for en video og
vores ”Manillabold” samt en masser foto af glade
medlemmer. Det seneste fra hans side bliver en
række postkort til at sende med hjem når
sæsonen slutter og der er mere på vej fra hans
hånd.
Bellevue bladet udkommer 2 gange om året og
jeg skriver hver gang 750 ord om vores
fantastiske badminton afdeling, husk at læse det
her i marts og kommenter det også gerne på FB
og del WEB siden vri.dk.
Vi deltog på en messe for udenlandske beboere i
Århus i Dokk1.
Alle medlemmer har haft mulighed for at
modtage en gratis T-shirts sponseret af forskellige
søde mennesker.

UNGDOMSBADMINTON
Vi har fået et stigende antal medlemmer og de
registrerede medens jeg skriver dette er 68
spillere. Vi var nede på 14 i starten af sæson
14/15 så det må siges at vi har god opbakning og
det lader til at fortsætte. Vi burde have stoppet
tilmeldingen på et tidspunkt i denne sæson, da vi
ikke havde plads til alle, men ved at udnytte
pladsen bag og imellem banerne fik vi styret
igennem uden at holde nogen udenfor.
De unge spillere støtter godt op omkring vores
forskellige tiltag som hold turneringer, svømning,
biografture og natminton.
Vi vil gerne have spillerne afsted ud til åbne
turneringer og DMU bliver så mange som muligt
trukket med til. Så bak gerne op omkring dette
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arbejde som trænerne er meget opsatte på at få
succes med.
Forældrene støtter godt op omkring vores
trænere og de mange indslag og da vi sendte
Jakob afsted til USA for at studere har 3 fædre
meldt sig som hjælpe trænere.
Vi savner nogle kage ordninger og hygge timer
sammen med børn og forældre.

UNGDOMSTRÆNERNE
I denne sæson har der været lidt rokering i
trænerteamet. Laurits måtte trække sig for at gå
på efterskole og Marie Louise takkede vi for
indsatsen så hun kunne passe sin forretning.
Til gengæld fik vi koblet Jakob Quist Nielsen på
Eva, Signe og Sofus så de 4 har haft fornøjelsen af
de unge indtil nu.
De har gjort en fantastisk indsats og vores
ungdomsspillere udviser igen denne sæson stor
begejstring for at komme i hallen.
Igen har vi været på biograftur der var velbesøgt
og nogen måtte tigge sig en plads da deadline var
overskredet. Men det lykkedes at få alle
interesserede med og igen med stor succes.
Som en lille happening for at sige farvel til Jakob
afholdt de en aften ”Natminton” hvor der spilles i
mørke, læs mere i Bellevue bladet og se billeder
på FB af dette.
Jakob sagde vi farvel til for at sende ham til USA
og studere et halvt år. Vi lukker denne sæson af
med ham ved at invitere ham til at dukke op til en
sidste træning i maj og sige god sommerferie til
de unge.
Vi arbejder på at have 3 hold i næste sæson og
dermed flere tider onsdag. Samtidig vil jeg gerne
have 5 trænere. Derfor skal vi have fundet
økonomi til de flere timer både for halleje og
trænerløn og vi skal have planlagt de 3 holds
sammensætning samt sportslige og sociale
ambitioner.
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ANSVARLIGE VOKSNE
Gruppen af ansvarlige voksne vokser langsomt
men støt. Det er jo dejligt og vi ser frem til de
mange opgaver de får løst i fremtiden. Der skal
laves en oversigt over hvem og hvad og hvor
meget. Den liste skal gerne falde ud af ”Frivillig
2018” hvorfor jeg drømmer om at både kvinder
og mænd stiller op til netop dette arbejde.
Jeg håber vores ansvarlige voksne vil lave en liste
med vores sponsorer og en model for hvordan vi
kan sende dem en hyggelig hilsen som tak for
hjælpen og hvordan de har gjort en forskel for os.
Denne vigtige gruppe kommer til at være
omdrejningspunktet for klubben i fremtiden og
det vil være her de store beslutninger og de
energiske møder og sociale arrangementer bliver
diskuteret og aftalt.
Gruppen bliver et vigtigt rådgivningsorgan for
bestyrelsen.
Så bak nu rigtigt godt om dette og meld jer til at
tage selv en lille opgave.

MOTIONISTBADMINTON
Voksen træning holdet har fået en del ny
medlemmer og spænder ret bredt alders- men
også teknikmæssigt. Energien er altid god og der
bliver gået til stålet.
Som sædvanligt er alle velkommen til at komme
forbi og modtage svar på alt omkring badminton.
Du kan også modtage tips eller tricks og få styrket
teknikken over et par sessioner – det koster ikke
noget.
Igen er der startet helt nye spillere op der ikke
har spillet før. Fra oktober til nu kan man faktisk
se markant fremgang bare ved instruktion 1 gang
om ugen.
Så det er aldrig for sent at starte, du skal bare
have modet.
Efter at have introduceret en række
bevægelsesøvelser har det vist mig at det ikke er
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for sent at starte på badminton hvis man ikke er
bange for at udfordre sig selv. I øvelserne er
udviklingen tydelig og spillerne er begejstrede for
den fremgang de selv føler.
Gruppespillet holder samme gode niveau og der
er ved at danne sig en stabil gruppe både mandag
og onsdag. Vi mangler lige en til tre spillere der
kan udfordre i den bedre ende, for at have en
perfekt spredning styrkemæssigt.

BOLDLEVERANDØR OG KLUBTØJ HELT IND
I HALLEN
Vi forhandler i øjeblikket med Forza, vores
leverandør af bolde og klubtøj, omkring de næste
to års leverancer og priser.
Jeg har fået en aftale med In Sport på plads om at
formidle aftalen så vi kan købe direkte hos In
Sport til de samme priser som direkte hos Forza.
In Sport kommer allerede mandag uge 9 i hallen
og laver den første klub dag hvor man kan prøve
tøjet og bestille.
Ud over 33% på tøj i aftalen indikerer In Sport at
vi kan få 20% på udvalgte ikke nedsatte varer i
butikken.
Jeg håber dette tiltag kan bringe mere
ensartethed over beklædningen i klubben og
skabe et fundament for endnu mere
fællesskabsånd blandt medlemmerne.

VRI BADMINTON PÅ FACEBOOK – FØLG
OS!
Der mangler hjælp til at holde lidt gang i FB og vi
mangler opbakning til at dele siderne vi har i
brug.

TURNERINGSSPILLERNE
Vi spillede sidste sæson sammen med Lystrup og
havde fællestræning samt et fælles
turneringshold.
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Efter en god sæson har vi nu valgt at slå holdene
sammen på alle planer og har så 3 hold tilmeldt
til holdturneringen.
Der er god energi til træningen og der opstår et
bedre netværk med tiden. Flere af vores ”Gamle”
spillere vender tilbage efter forskellige oplevelser
og vi får en trup med god energi og med god
badmintonteknisk styrke.

GRATIS T-SHIRT TIL ALLE
Da vi startede sæsonen tilbød nogle sponsorer os
at de ville give et bidrag til at vi alle kunne få en
T-shirt. Den er nu udleveret til alle der havde
skrevet sig op til en. Har du stadig ikke modtaget
din, så henvend dit til Torben onsdag eller
mandag aften i hal B.
Vi skal have lavet en takke måde til de der går og
støtter os, for det betyder rigtigt meget både de
store og de små tilskud.
Jeg har i skrivende stund ikke logoer for alle
sponsorer, men tak til:





Danbolig Risskov
Rikke Solberg
Kasper Kold – Business psychology
MARK ON – TØJ GAVER OG
MERCHANDISE

HA´DET RIGTIGT SJOVT OG VI SES I
HALLEN
Dejlig du har læst her til tak for din tid og
deltagelse, jeg ser frem til igen at hilse på dig i
hallen.

Med venlig hilsen
Martin Foss

