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HVAD VIL VI MED ET NYHEDSBREV 

Som jeg skrev i første udgave af dette nye 
nyhedsbrev, ville vi gerne forventningafstemme i 
VRI Badminton og jeg bad om kommentarer på 
dette nyhedsbrevs indhold og om det er værd at 
jeg bruger tiden på at skrive det. Jeg har ingen 
tilbagemeldinger fået ud over fra bestyrelsen. 
De behøver ikke et nyhedsbrev, så jeg mangler at 
høre mere fra medlemmerne – læser I det og 
giver det værdi? 

 
BØRNENE ER STADIG VILDE MED 
BADMINTON 
Husk at melde børn og unge til på VRI.DK og brug 

vores Facebook side ”VRI Badminton” hvor alle 

informationer bliver lagt op i fremtiden. 

Der er forældermøde den 31-10-2016 kl. 17 til 18 

lige efter træningen. Dagsorden sendes ud og 

afleveres til børnene og bliver lagt på facebook 

siden. 

Jeg har indledt en dialog med Strandskolen 

omkring samarbejde mellem skole og klub. 

Viceskolelederen på Strandskolen er meget 

begejstret for de første udkast og et 

sparringsarbejde er påbegyndt. Der vil komme 

nogle netværksmøder og der bliver brug for 

personer i arbejdsgrupper til at løse opgaver. 

Generelt har vi fokus på at få meget mere gang i 

VRI Badminton ungdom, så I skal forvente at der 

bliver rækt ud efter hjælpende hænder. Følg godt 

med her og hvor nyhederne ellers flyder ind, for 

at kunne træde til efter behov. 

Begynd allerede nu at planlægge hvordan I skal 

skaffe tid i hverdagen som kan afsættes til 

arbejde for de kære unge, der bliver behov for 

det lige om lidt. 

MOTIONISTBADMITON 
VRI Badminton tilbyder nu for alvor begynder 

badminton for voksne. Hver onsdag fra 19-21 er 

der i hal A samlet til teknisk træning for 

begyndere og let øvede. Tilslutningen er 

tilfredsstillende, men der er plads til flere så støv 

udstyret af og få en ven med i hallen. 

Er det helt galt med udstyret har vi købt et par 

låne ketchere som du kan låne og prøve. 

Husk at selv om en bane står til Pay and Play kan 

de lejes for en sæson hvis man kontakter 

bestyrelsen. 

Igen i år tilbyder vi køb af Forza VIP bolde i 

cafeen, stadig til de laveste priser i landet. 

Gruppespillerne mangler flere medlemmer så 

kom nu ud og spørg netværket om ikke de vil 

med i hallen og nyde en time eller to med grin og 

motion. Peter D. Mangler værdig modstand 

mandag 20-22. 

TURNERINGSHOLDENE 
Vi fortsætter med VRI og Lystrup som en træning 

da vi indtil nu har følt stor opbakning og 

fantastisk energi til træningen.  

Holdene spiller i VRI mandag og i Lystrup onsdag.  

Vi har nået at lave et turneringshold der er fælles 

og de første kampe er spillet. Se resultaterne på 

Badmintonpeople. 

TRÆNERRAKETTEN – I KREDSLØB 
Trænerraktten er vores trænermodel i VRI. I ”I 

kredsløb” skal vi fortsætte arbejdet med at 

uddanne trænerne. Projektet vil også arbejde 

med kulturen i VRI Badminton og også her sætte 

en retning for fremtiden. 

Jeg søgte Idrætssamvirket om hjælp og fik fredag  

tildelt 15000,- så vi kan iværksætte initiativerne 

uden at belaste kontingenterne yderligere. Ingen 

årsag det gør jeg gerne.... 

DGI har udpeget Jesper Fauerskov som personlig 

kontakt og rådgiver for projektet. 

Vi vil meget mere, så 

planlæg plads i fritiden 

så du kan hjælpe? 

Martin Foss 
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Trænerne skal have ens beklædning for at styrke 

den fælles ånd og hvordan de opfattes som 

gruppe. 

Vi mangler nogen der kan bidrage økonomisk til 

dette, så hvis nogen har lidt penge til overs her 

sidst på måneden så send dem til VRI 

”Trænerraketten” mærket ”Beklædning”, det vil 

bringe glæde. 

  

SPIS OG SPIL, ANDRE AKTIVITETER? 
Vi drømmer om at kunne arrangere flere sociale 

aktiviteter og om aftner hvor vi kan spise 

sammen i Suveræn og derefter spille badminton. 

Vores første tiltag ”kom og grin og få motion” var 

en kæmpe succes med 24 personer der fik en 

dejlig aften der blev afluttet med lidt hygge i 

Suveræn og en fortjent forfriskning. 

Når der er blevet plads i kalenderen, så ligger her 

en fantastisk givende opgave og venter. Så når du 

er klar kan vi gå i gang. 

VRI BADMINTON PÅ FACEBOOK – FØLG 
OS! 
Mød VRI Badminton på facebook. Stedet for 

information og kommunikation 

Siden bliver den foretrukne nyhedskanal fra VRI 

Badminton, så få den ”liked” og hold øje med 

nyhederne her. 

Tilmelding og nyhedsbreve vil selvfølgelig findes 

på vri.dk men vi linker til dem via Facebook. 

Jeg er ny på dette område så jeg kan bruge 

tilbagemldinger om godt og skidt. 

REKLAMER FOR VORES DEJLIGE SPORT 
I Bellevue bladet lavede jeg et lille indlæg 

udformet som en jobannonce hvor vi søgte en 

kommunikationsprjektleder. Jeg er blevet 

kontaktet 1 gang og det var fra et 

rekruteringsburo der ville tilbyde mig en person. 

”Manillabolden” eller ”Manillashuttle” udviklet af 

Torben Kristensen fra T, T og K bliver mere og 

mere udbredt. Vi er nu på VIA University i Skejby 

og også Strandskolens personalerum er ramt. Se 

billederne på Facebook siden 

I forlængelse af ”Manillabolden” er vi nu blevet 

enige om at lave nogle små film klip over samme 

tema hvor ordspillene går igen. Der er travlhed i 

øjeblikket så vi har svært ved at tage de store 

skridt fremad. Næste skridt er at finde personer 

der vil deltage foran kameraet og være 

repræsentanter for VRI Badminton – både unge 

og gamle skal med. 

Vi har fundet T-shirts til 45,- for bomuld og 75,- 

for svedtransporterende til den sidste del af 

kampagnen, her skal ordlyden trykkes på trøjer. 

Firmaet Mark On har givet os en dejlig pris på tryk 

på trøjerne. 

Igen mangler vi kapital til at købe ind for så de 

sidste der har lidt tilbage i posen må gerne ryste 

lidt med den nu. 

BESTYRELSEN ”VI VIL MEGET MERE, MEN 
HVOR ER I ANDRE?” 
Bestyrelsen blev ikke udvidet efter sidste 

nyhedsbrev, men vi har ikke tænkt os at give op 

endnu, så få nu lagt nogle faste blokeringer ind i 

kalenderen ude i fremtiden så du kan deltage i 

vores fantastiske fælles projekt VRI Badminton. 

Det er ikke tidskrævende, tænk på at klubben 

drives af 3 personer i dag og vi har alle fuldtidsjob 

ud over.  

 
Martin Foss 

NÅR DU HAR FÅET GJORT PLADS I 

KALENDEREN, SÅ ER VI KLAR TIL AT 

FORDELE OPGAVERNE  

– DER ER MANGE SPÆNDENDE 
MARTIN FOSS  


