
 

 

SÆSONEN 2017-18 

SENIOR STBK/ØBK 
 

 

Hej Seniorspiller 

 

Sommeren er så småt begyndt, ferien nærmer sig og derefter er det endelig badmintontid igen ☺ 

Nedenstående finder I information om den kommende sæson og i den vedlagte kalender finder i datoer for alle 

spillerunder og arrangementer i den kommende sæson. Så sæt krydserne i kalenderen allerede nu! 

 

Træningen vil igen i år være ledet af Jacob Brink, og som de foregående år vil vi 9-10 gange i løbet af sæsonen have en 

gruppe U15 spillere med for at få sluset dem langsomt og sikkert ind i seniorafdelingen. De dage hjælper Henrik 

Tærsker med træningen i det omfang det er nødvendigt. 

  

Selve træningen vil foregå som den plejer mandag aften fra k 20.15-22.15. De to første træninger vil dog ligge fælles 

med motionist/veteran træningen og foregår onsdage fra 19.30-21.30. Opstartsprogrammet ser således ud: 

 

Onsdag d. 23. + 30. august 19.30-21.30 Stubbekøbinghallen (Fællestræning) 

Mandag d. 4. september 20.15-22.15 Stubbekøbinghallen (1. alm. seniortræning) 

 

Ved den første træning er Jacob ikke til stede, så den vil blive ledet af Henrik Tærsker. Efter den anden træning vil der 

være et kort møde med praktiske informationer om den kommende sæson. 

Herudover skal man melde afbud til Jacob (20 12 55 02), når man ikke kommer til træning. Afbud skal ske inden kl. 

16.00 på træningsdagen (husk – det er for jeres egen skyld, således at træningen kan forberedes bedst muligt).  

 

Hold: Vi stiller stadig med et LF Serie hold og et Serie 1 hold. Herudover overvejer vi muligheden for, at stille et serie 3 

hold, alt efter hvor mange vi ender med at blive i gruppen. Men den beslutning bliver først taget omkring sæsonstart, 

alt efter hvor mange spillere vi har tilsagn fra. 

 

Spillere: Nedenstående kan I se hvilke spillere dette brev er sendt ud til. Ud over U17 spillerne der rykker permanent 

op, har vi fået tilsagn om tilgang fra en ny spiller, samt har et par mere, vi er i dialog med. Skulle I kende andre 

interesserede så fortæl dem endelig om mulighederne i STBK/ØBK og lad dem gerne kontakte Jacob for at høre 

nærmere.  Men bare rolig – VI HAR OG FÅR BRUG FOR ALLE! 

 

Aktiviteter: Se på kalenderen hvornår vores ”normale” aktiviteter ligger i den kommende sæson. Vores 

juleafslutning/frokost og sæsonafslutning er jo et ”must” og Hamburg turen glæder vi os til at kunne gennemføre i 

denne sæson ☺  

Som optakt til den nye sæson vil vi invitere alle til en fælles aktivitetsdag. Det bliver lørdag d. xx. September, og 

formålet med dagen er at styrke fællesskabet, teamspirit og det fælles ansvar for seniorafdelingen og holdene. Derfor 

beder vi også allerede nu, alle sammen om at sætter kryds i kalenderen og prioritere denne dag. Der vil selvfølgelig 

komme nærmere info ud senere, men forvent at det bliver med start omkring kl. 10.00 og vil vare hele dagen inkl. 

spisning om aftenen. Vi lover det bliver en sjov, udfordrende og anderledes dag! 

 

Vi vil gerne bede alle om at bekræfte modtagelsen af dette brev til Jacob på mail (jb@asint.dk), så vi er sikre på det er 

nået frem til alle. Her må I også meget gerne bekræfte, at I har sat kryds i kalenderen til arrangementet d. xx 

september. Vi glæder os til at se Jer til en ny badmintonsæson med masser af kamp, sved, grin og sejre.  

 

Fortsat god sommer og velmødt d. 23. august 

 

Med sportslig hilsen 

Stubbekøbing og Østfalster Badmintonklub 
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STBK-ØBK BREV 2017/18 er sendt til nedenstående spillere: 

 

Anette Tærsker Henrik Tærsker Mathias Mammen 

Tina Thusgaard Henrik Sørensen Tobias Tærsker 

Anne Fløistrup Allan Børresen Nikolaj “Sulkjær” 

Katrine Burmann Henrik Mogensen Rune Rasmussen 

Mette Hansen  Kim Tvangsøe  Søren Vestergaard 

Hanna Sulkjær Casper Schneidereit   

Tina Pedersen  Allan Simonsen  

Nadia Mortensen Ulrich Christiansen  

Sofie Lillie  Jens Henrik Lohse 

Louise Lillie  Morten Nielsen 

Stine Jakobsen Mikkel Villadsen 

Kristine Pedersen Hans Bredgaard 

  

 


