
Espergærde Badminton 

Ungdomsafdelingen 

Sæson 2020/2021 

 

 

 

Kære ungdomsspillere  

 

Nu er det tid til, at du skal tilmelde dig til den nye sæson. Ligesom sidste år har vi reserveret en plads 

til dig på det hold, du skal spille på i næste sæson – og du får indenfor de næste dage tilsendt en mail 

fra info@eif-badminton.dk med et personligt link til din tilmeldings- og betalingsside i vores admini-

strationssystem. Du skal altså aktivere linket for at beholde den plads, vi har reserveret til dig. Vi skri-

ver på vores hjemmeside www.eif-badminton.dk når mail med tilmeldingslink er udsendt. Du skal 

altså ikke gøre noget, før du får denne mail. 

 

Kontingent betales ved tilmeldingen og udgør kr. 1.600,00 for hele sæsonen og for alle hold. Som 

noget nyt træner U9-holdet også to gange i den kommende sæson.  

Kontingentet dækker løn til trænerne og bolde.  

 

Det er vigtigt, at du tilmelder dig hurtigst muligt og inden den 7. august, idet vi herefter åbner for 

tilmelding for nye spillere, der ikke har spillet tidligere – og hvis du venter for længe, kan du således 

risikere, at holdet bliver fyldt op. 

 

Træningssted og -tid er anført nedenfor, men ligesom i de tidligere sæsoner vi vil – i det omfang der 

er behov for det – flytte rundt på spillerne, således at spillerne forhåbentlig kommer på et hold, hvor 

det spillemæssige niveau passer bedst. Der kan også blive flyttet rundt på trænerne på holdene. 

 

Bemærk at der er ændringer i nogle af træningstiderne i forhold til sidste sæson.  

 

Fredagsholdet U9 er et hold for spilere, der som udgangspunkt er 7 eller 8 år men ikke ældre. 

 

Vi fortsætter med at dele U15/17B-holdet i to om torsdagen, så der bliver lidt bedre plads – men om 

lørdagen træner de to hold sammen i Espergærde hallen. Der bliver et B-hold og et C-hold – men der 

er ingen styrkemæssig forskel på holdene. Efter tilmelding kan du tale med trænerne, hvis du ønsker 

at flytte fra B-holdet til C-holdet eller omvendt. 

 

U11/13A-holdet og U15/17A-holdet er fortrinsvis for de spillere, der er øvede og spiller på vores tur-

neringshold. 
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U19 træner sammen med U15/17 med undtagelse af dem, der er udtaget til at træne sammen med 

seniorerne.  

 

Husk at opdatere din profil, så vi altid har adgang til korrekt adresse, e-mail og telefonnummer - og du 

må også gerne kontrollere, at din fødselsdato er korrekt registreret. 

 

Sæsonstart er mandag den 17. august 2020 i Espergærde hallen og torsdag den 3. september 

2020 i Grydemosehallen. 

 

Vi glæder os til at se dig, og håber at vi får en god sæson.  

 

Venlig hilsen – og rigtig god sommer 

 

Sarah Roloff 

Ungdomsformand 

 

 

--- o0o --- 

 

U9  

(årg. 12-13) 

Træningstid i Espergærde Hallen onsdag kl. 15.30-

16.15 og Grydemosehallen fredag kl. 16.00-1700 

Første træningsdag onsdag 

den 19. august  

   

U11/13 A 

(årg. 08-11) 

Træningstid i Espergærde Hallen mandag kl. 15.45-

16.45 onsdag kl. 17.15-18.15  

Første træningsdag man-

dag den 17. august  

   

U11/ 13 B 

(årg. 08-11)  

Træningstid i Espergærde Hallen onsdag kl. 16.15-

17.15 og fredag kl. 17.00-18.00 i Grydemosehallen 

Første træningsdag onsdag 

den 19. august 

   

U15/17 A 

(årg. 04-07) 

Træningstid i Espergærde Hallen mandag kl. 16.45- 

18.00 og i Grydemosehallen torsdag kl. 19.00-20.30 

Første træningsdag man-

dag den 17. august  

   

U15/17 B og C - 

fællestræning 

(årg. 04-07) 

Træningstid i Espergærde Hallen lørdag kl. 10.00-

11.00  

Første træningsdag lørdag 

den 22. august 

U15/17B Træningstid i Grydemosehallen torsdag kl. 17.00-

18.00 

Første træning torsdag den 

3. september 

U15/17C Træningstid i Grydemosehallen torsdag kl. 18.00-

19.00 

Første træning torsdag den 

3. september 

 

 


