
 

VELKOMMEN TIL RIBE BADMINTON CLUB 
Vi er glade for, at du vil være med       

 
 

Kære børn og forældre 
Vi har lavet en lille folder med vigtig information om klubben. Læs 
den og du vil være orienteret om vigtige datoer og forhold, som gør 
sig gældende som medlem af Ribe Badminton Club (RBC). 

Bag RBC sidder en bestyrelse af frivillige medlemmer og 
veluddannede trænere og hjælpetrænere, som hele tiden arbejder 
på at alle medlemmer får en god oplevelse med badminton, såvel 
på, som udenfor banen. 

Ungdomsafdelingen havde i sidste sæson 70 aktive spillere i alderen 
5 -18 år.  

I sæsonen 2022/2023 er det klubbens mål at fortsætte udviklingen 
af RBC, og vi ønsker en badminton klub, hvor der er fokus på både 
bredde og talentudvikling.  
Vores store mål for sæsonen er: 

• at få flere medlemmer med på turneringsholdene og til 
stævner 

• at sende så mange som muligt på en weekendtræningslejr 

• at få udviklet vores talenttræningshold 
 
I RBC stilles der i et udviklende miljø krav til det enkelte medlem, 
trænerne og bestyrelsen, og målet er, at udvikle det enkelte 
medlem med tanke på fysik, færdigheder og sociale kompetencer. 



 
Der er tale om et forpligtende fællesskab, hvor undervisning, vilje til 
indlæring og samvær går hånd i hånd. 
 
Hvad I som spillere kan gøre: 

• møde til tiden og have tøj, sko og ketcher med 

• lytte til træneren og tager aktiv del af træningen 

• opfører dig pænt, både på og udenfor banen, være en god 
kammerat og snakke med alle 

 
Hvad I som forældre kan gøre: 

• sørge for at hjælpe børnene med at møde op med ketcher, 
tøj og sko til træning og kampe 

• sørge for at børnene møder til tiden og ikke går før alle er 
færdige 

• vise interesse for jeres barns badminton, f.eks. ved at: 
o hjælpe dem med at tilmelde sig til arrangementer, 

turneringer og stævner  
o melder jer som holdledere/kørsel 
o komme og se dem spille  

• At I sørger for at melde afbud i god tid til kampe og 
turneringer 

• At I kontakter klubben, hvis I er utilfredse med noget 
 
Hvad vi i RBC gør: 

• tilbyder et hyggeligt idrætsmiljø og gode fysiske rammer 

• tilbyder masser af træningstid med erfarne spillere 

• tager os af mobning, så ingen behøver at frygte at komme til 
træning 

• møder alle børn med venlighed og respekt og arbejder med 
at give børnene selvtillid og troen på egen kunnen 

 



 
Frivillige opgaver: 
Klubben drives af frivillige hænder, det er derfor vigtigt, at alle giver 
en hånd med de opgaver, der skal løses. Der er blandt andet hver 
sæson brug for holdledere til turneringer og til stævner. 
 
RBC har sin største indtjening ved Tulipanfesten. Op til denne årlige 
begivenhed er der flere opgaver, som skal varetages. Det kan være 
opbygning og pyntning af vogne til optog, hjælpe til i teltene på 
pladsen under festen osv.  I forbindelse med Tulipanfesten vil der 
blive udsendt en opgaveliste, som vi skal bede Jer om at hjælpe med 
at løse. I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen Pinsen 2023, hvor 
Tulipanfesten afholdes og hvor vi forventer at alle 
medlemmer/forældre hjælper til. 
 
Vigtige datoer: 
(skriv dem i kalenderen allerede nu) 

Opstartsdag 
 

21 August 2022 

LBS i Herning – KLUBTUR 
 

17-18 September 2022 

RBC Træningslejr i Rødding 12-13 November 2022 
 

Kredsmesterskaber/LDM 
Sydvest i Ribe 

03 December 2022 

Juleafslutning 
 

15 December 2022 

Sønderjylland – KLUBTUR 
 

07-08 Januar 2023 

Begynderstævne i Ribe 
 

22 Januar 2023 

Infomøde for forældre 26 januar 2023 



 
 

Klubmesterskaber Slut marts/start April 2023 – 
nærmere dato følger 

Tulipanfest 26-29 Maj 2023 – og ugerne op 

til       

(flere aktiviteter vil komme til! Der tages forbehold for ændringer) 
 
Husk:  

• hver søndag har RBC Ribehallen fra kl 13-15, som frit kan 
benyttes af medlemmerne. 

• RBC yder tilskud til bestemte stævner/turneringer. 
Tilskuddet vil fremgå at de enkelte stævner/turneringer – se 
nærmere på vores hjemmeside. 

 
Hvor finder I information: 

• Næsten al information kommer på mail via Conventus. 

• Informationer om tilmelding til stævner, hvordan man 
kommer i kontakt med bestyrelsen etc. findes på 
hjemmesiden: www.ribebadmintonclub.dk 

• RBC har en facebookside, hvor der bliver lagt informationer 
til holdene, opslag med spændende nyheder, billeder fra 
vores arrangementer m.m.:  
Facebook: Ribe Badminton Club 
Facebook: Ribe Badminton Club - Forældregruppe 

 
Tilbagemeldinger fra jer: 
Bestyrelsen vil meget gerne have tilbagemeldinger fra jer, om det er 
ris/ros, nye ideer eller hvad I måtte have på hjertet, så tøv ikke med 
at sende os en mail, så kigger vi på det, på næstkommende 
bestyrelsesmøde og vender tilbage. Kontaktoplysninger på 
bestyrelsen findes på vores hjemmeside. 

http://www.ribebadmintonclub.dk/

