Sæsonen 2022/2023 - Senior STBK/ØBK
Hej seniorspiller.
Varmen er kommet, og det betyder at badminton sæsonen nærmer sig. Så derfor
tænkte jeg, at det var godt med lidt oplysninger omkring opstart, sæson, osv.

Sæson 2021-2022 var en sæson med en del modgang. Vi mistede vores 2 single piger
på SJ-serie holdet, klubben var nødsaget til at trække vores hold i LF-rækken, og
Jacob Brink meddelte, at han fra slutningen af sæsonen stoppede som træner i
STBK/ØBK grundet for meget arbejde. Vi har nu fået nye bestyrelsesmedlemmer og
ny seniortræner og håber på at den kommende sæson bliver fantastisk!

Vi starter sæsonen op med den første træning mandag d. 15/8 kl 20.00

Træningen vil foregå fra 20:00-22:00, lige præcis som vi plejer! Vi starter på en frisk,
og der skal kæmpes om de nye holdudtagelser. Derfor er det også supervigtigt, at alle
spillere starter sæsonen op d. 15/8 og at folk bakker op om træningerne, både for
jeres egen skyld, men også for alle andres skyld. Jeg håber på vi kan vise et stærkt
fremmøde fra første træning af, så vi kan få skudt den nye sæson i gang med et brag.
Er man forhindret i at deltage d. 15/8 bedes man melde afbud til mig (Andreas) på tlf.
25 53 63 00. Vi slutter anden træning, altså d. 22/8 en halv time tidligere, hvor der vil
være spiller/info møde.
Som alle ved, er vi meget presset på damesiden, og dette betyder også at hvis man
kender nogen, som kender nogen, der kunne have lyst til at komme og prøve kræfter
med at spille lidt fjerbold i Stubbekøbing, så tøv ikke med at tage fat i dem. I er også
velkomne til at give mig besked, så skal jeg nok sørge for at få taget kontakt, mand
som dame.
Rebekka Sulkjær har dog meldt, at hun måske kommer og træner lidt med os i
kommende sæson.
Vi vil som udgangspunkt tilmelde hold i SJ 1 og LF-rækken. Er det mod forventning
ikke muligt at finde damer til begge hold, er det også en mulighed at lave nogle DGIherrehold på Sjælland, så alle for mulighed for at komme ud og spille holdkampe.

Det kan også være en mulighed at tilmelde os til nogle seniorer stævner, for at
komme ud og møde og spille mod nogle andre mennesker end dem til træning.

For at træner og bestyrelsens seniorudvalg har de bedste betingelser for at planlægge
kommende sæson, har vi brug for at vide hvilket spillermateriale, der er til rådighed.
Derfor er det supervigtigt, at man tager fat enten mig eller seniorleder Anne Fløistrup
hvis man, mod forventning, ikke har lyst til at komme og spille næste år. Det samme
gælder hvis man kender nogle som har lyst til at komme og træne med næste år. Tag
fat i enten mig eller seniorleder Anne, så vi kan få langt en slagplan for næste sæson.
Vi glæder os allerede meget til opstart af kommende sæson, til masser af kampe,
sved, grin, hygge og ikke mindst sejre. Sidst men ikke mindst, så husk: opvarmningen
til kommende sæson starter allerede i dag 😊

Super god sommer til alle, vi ses d. 15/8 kl. 20.00
Med venlig hilsen Andreas Krogh

Kontakt
Andreas Krogh: tlf. 25 53 63 00
Anne Fløistrup: tlf 22 71 94 30
Mail til klubben: stbk@stbk.dk

