VRI Badminton NYHEDSBREV
HVAD VIL VI MED ET NYHEDSBREV
Et af vores mål i sæsonen er at
forventningsafstemme og kommunikere endnu
bedre. Dette nyhedsbrev er bl.a. et tiltag mod
denne målsætning. Nyhedsbrevet skal udkomme
sidste uge i måneden og give et billede af
udvikling, udfordringer og succeser i VRI
badminton. Det tager tid at skrive det, så giv
gerne en tilbagemelding om det er godt eller
skidt. Udvikling vil præge form, farve og indhold.

BØRNENE ER VILDE MED BADMINTON
Ungdomsspillere har fyldt hallen og trænerne er
gået i gang med at finde ud af hvad vi kan og vil i
den kommende sæson.
Hvis man har en holdning er det tid at springe på
toget og fremlægge dem, for det er nu man som
forælder kan være med til at præge sæsonen.
Vi har haft første opstartsmøde i trænertruppen
og lagt linjen med nogle sætninger.
Trænerne siger:







Vi vil rumme bredden både spillemæssigt
men også socialt.
Om man er tvunget eller fordi man elsker
badminton, vil vi gøre det sjovt og
spændende at komme til træning.
Vi vil gerne lægge en "seriøs" linje og
sætte målsætninger for at nå et niveau
der svarer til en god B-række, for de der
vil.
Deltagelse i turneringer giver bare så
meget på alle niveauer, det vil vi presse
på for at spillerne kommer afsted til.

Det vil vi gerne opfordre forældre og andre til at
støtte op omkring og give en hånd med når det
bliver svært, også organisatorisk med tilmelding
af hold til turnering og andet. Så kom ud af
busken og hjælp til.
Trænerne er kommet godt i gang og den
planlagte indkøringsperiode ser ud til at forløbe
som forventet. Både spillere og forældre har
taget godt imod trænerne og der er en fantastisk
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stemning i hallen. Børnene bakker godt op om
træningen og syntes det er helt fantastisk.
Vi skal have afholdt et forældremøde og planlagt
turneringer hvor holdlederne skal findes blandt
forældrene. Det plejer ikke at være svært for det
er både sjovt og inspirerende at være med de
unge ude i nye omgivelser. Nogle har allerede
meldt sig.
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.

Vi vil meget mere, vil i?
Martin Foss

MOTIONISTBADMITON
Eller Motionsbadminton starter den 5. september
og hjemmesiden er klar med vores nye opsætning
hvor man kan vælge præcis den bane man vil
spille på. Der er allerede godt fyldt op på banerne
og der har bare været en enkelt
uoverensstemmelse, så vi føler det er blevet
taget godt imod.
Alle baner der ikke lejes ud bliver sat til Pay and
Play. Baner sat til Pay and Play kan lejes for en
sæson hvis man kontakter bestyrelsen.
Der er kommet nyt nøglesystem på Strandskolen
så hvis man har brug for at låse sig ind på
Strandskolen skal man have en nøglebrik fra 1/8.
Se mere på hjemmesiden eller kontakt Martin
Foss.
Igen i år tilbyder vi køb af Forza VIP bolde i
cafeen, stadig til de laveste priser i landet.
Vi fortsætter succesen med begynder badminton
og vi har købt et par låne ketcher til de der aldrig
har prøvet før.

TURNERINGSHOLDENE SAMARBEJDER
Træningen for turneringsspillere bliver
forsøgsmæssigt slået sammen med Lystrup.
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Holdene spiller i VRI mandag og i Lystrup onsdag.
Vi har haft første træning og det var en fantastisk
aften hvor alle gav den fuld gas.
Der arbejdes på at få et fælles turneringshold,
men vi møder nogle bureaukratiske udfordringer
som afholder os fra at komme i mål.
Der må gerne sendes en tanke om tak for
indsatsen til Anders Bjerrum og alle de folk fra
både VRI og Lystrup der har fået det op at køre.
I denne sæson vil vi gerne have flere sociale
arrangementer for spillerne på holdet og få folk
op af stolen uden for hallen. En opstartsfest er
arrangeret for holdet så første kim er lagt for
meget mere af dette. Det er godt gået venner.

TRÆNERRAKETTEN – KLAR TIL TRIN 2
Trænerraketten står for uddannelse af vores
trænere i VRI og har som formål at uddanne gode
klubtrænere. Modellen er udviklet i samarbejde
med DGI/ DBF og har fået økonomisk støtte fra
Idrætssamvirket.
”Raketten” skal sikre at trænerne ud over at blive
gode tekniske trænere også får nogle af de
organisatoriske opgaver med i uddannelsen.

SOM PROJEKTLEDER ER DET SJOVT OG
SPÆNDENDE OG NOGET HELT ANDET AT
ARBEJDE MED FRIVILLIGE.
MARTIN FOSS

Hver sæson skal der uddannes nye trænere i VRI
af Trænerraketten. Sidste sæson havde vi stor
succes og fik uddannet 6 personer på DGI/DBF
KT1 niveau.
I år har vi flere der skal uddannes på niveau KT2
og på HT1 og 2 som hjælpe trænere.
Sidder man som forælder på bænken vil HT1 og 2
give jer viden og selvtillid til en gang i mellem at
give en hånd med. Er i nok ”Voksne” laver vi et
hold specielt for jer måske med lidt vinsmagning
eller andet lækkert koblet på.
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DGI står for uddannelsen. KT1 afholdes en
weekenddag og så 3 hverdage sammen med de
respektive hold de normalt træner. HT1 og 2 kan
klares på en enkelt dag eller et par
hverdagsaftner.

SPIS OG SPIL, ANDRE AKTIVITETER?
Vi vil gerne forsøge at give plads til flere sociale
aktiviteter og planlægger at lave nogle aftner
hvor vi kan spise sammen i Suveræn og derefter
spille badminton.
Det første tiltag bliver dog uden mad og drikke til
”Åben hus i Hal A”, hvor alle kan komme og spille
med onsdag fra 19 til 21. De andre er jo i Lystrup.
Arrangementet bliver styret af en træner og
programmet tilpasses efter de personer der
møder op. Målet er at få fyldt hallen til
bristepunktet og opleve hvor fedt det kan være at
spille badminton. Bliver det en succes fortsætter
vi og der bliver lagt en betalingsordning ind over.
Der vil være brugte bolde til øvelser og et par
låneketchere hvis man ikke ejer en selv, så der er
ingen undskyldning bare kom afsted.

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.

REKLAMER FOR VORES DEJLIGE SPORT
Hen over sommeren har vi arbejdet på en ”Very
Direct Mail” kampagne og vi har fået udtænkt
”Manillabolden” eller ”Manillashuttle”. Det er
Torben Kristensen fra T, T og K der har stået for
udviklingen.
Jo mere man arbejder med den, jo flere sider
opdager man den har. Den udgør forsiden på
Facebook siden og vil blive rullet ud igennem
september og oktober afhængigt af behov. De
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første er blevet afleveret og vi har haft god
respons og flere er dukket op i hallen på den
baggrund.
I forlængelse af ”Manillabolden” vil vi lave nogle
små film klip over samme tema hvor ordspillene
går igen. Også her er Torben ankermand og
trækker både på egne og sit netværks ressourcer.
Klippene skal kunne afspilles på alle medier og
sendes via e-mail eller YouTube.
Den sidste del af kampagnen er planlagt til at
blive T-shirts til uddeling med ordspillene trykt
på. Firmaet Mark On har givet os et dejlig pris på
tryk på trøjerne.
Vi leder efter nogle fornuftige trøjer der kan
bruges til formålet. Hører i om nogen der kan
skaffe nogle billigt, på lovlig vis, er vi meget
interesseret.

BESTYRELSEN VI VIL MEGET MERE, VIL I?
Vores bestyrelse har været på en rejse hvor vi har
rejst klubben fra et større underskud for små 4 år
siden og til at vi nu kan fjerne minusset foran
tallet på bundlinjen. Vi har haft vendt og drejet
det hele og skabt så lidt nyt som muligt. Det nye
vi har startet har vi sikret tilskud til igennem
fonde eller den trofaste sponsor vi har.
Peder Jakobsen fra Danbolig i Risskov har
igennem mange år sikret os med nogle beløb der
har gjort det hele lidt sjovere.

Det er utroligt bekræftende når en sponsor giver
sin anerkendelse og som frivillig er man
taknemmelig for klap på skulderen, det er nemlig
den løn man får.
Som sponsor behøver man ikke give store beløb
for vores økonomi er så stram at alt gør en
forskel.
Når vi jager de stakkels forretninger i
postnummeret hører vi, udover fra Danbolig, at
”vi giver allerede til VRI”.
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Som en lille sport i VRI bliver vi ramt af at jeres
sponsorat går til den afdeling der kontakter jer.
Så ønsker i at i gøre en forskel for Badminton skal
den del af sponsoratet dedikeres specifikt.
I bestyrelsen glæder vi os over at vi har fået skabt
en stabil base med få midler og er parat til at
redefinere VRI badminton.
Vi skal bygge ud og udvikle kontrolleret. Vi er ikke
nok til at gennemføre de drømme vi har, så er der
ikke nogen derude der kunne tænke sig at gøre
en forskel?
Det er fantastisk interessant at arbejde med
frivillighed. Det er nogle helt andre kræfter end
på arbejdspladsen eller i skolen for det skal være
sjovt før man gider være med.
Det er ikke tidskrævende, tænk på at klubben
drives af 3 personer i dag og vi har alle fuldtidsjob
ud over.
Vi vil mere, hvad vil i?

DEN KOMMENDE SÆSON I STIKORD
Forventningsafstemning er et af denne sæsons
nøgleord. Breddeklub, rummelighed, også plads
til de der vil lidt mere, flere piger i hallen, flere
forældre i aktive roller.
Andre nøgleord er, seje reklamer masser af
aktivitet i hallen med spil og spis og masser af
unge der elsker at spille badminton.
Mere plads til unge motionister, lægge
fundament til en fantastisk ungdomsafdeling,
uddanne trænere på tværs af klubber igennem
Trænerraketten, motion til flere i alle aldre,
begynder træning for voksne og det nye
gruppespil....
Vær med til at skabe noget fantastisk meld dig
ind i VRI Badminton.
Martin Foss

