Klubbinformation 2
8 november 2022
Hej alla medlemmar,
Nu är badmintonsäsongen verkligen igång!
Vad har hänt sedan sist
• Vi har anordnat LUGI Euro Finans Senior Cup 5-6 nov. Deltagarrekord med 229 spelare och 425
matcher under två dagar. Än en gång stort tack till alla som bidrog till arrangemanget!
• Seriespelet är igång både för ungdomar och seniorer. Ungdomarna spelade i Helsingborg 23
oktober och vi hör om glada miner från spelarna. En del skador i 1:a laget men nu laddar vi till
dubbelseriespelet 26-27/11 för alla våra sex serielag. Våra ungdomar vilar denna helg.
• Familjebadminton är igång!
• Tormi och Christine spelade med skolungdomar på Bollhuset under höstlovet.
• Nils och Oskar höll i vuxenträning under lovet och Christine i tjejträning.
• Träningsdag för våra tävlande ungdomar i Malmö.
• Anne-Marie Wellendorph tar över efter Tove Rasmusson som kassör. Tack för dina insatser
som kassör under åren Tove! Båda är tävlande seniorspelare i klubben.
Läs gärna
• Styrelsen har tagit fram en verksamhetsplan kopplat till det styrdokument vi tog fram förra
säsongen.
• Tävlingspolicyn är uppdaterad och alla tävlande ska läsa igenom den.
Vad sker framöver
• Det sker många aktiviteter i föreningen men för att de ska bli av behöver vi hjälp av er
föräldrar och anhörig. Vill du vara med i en anhöriggrupp? Fyll i ditt intresse här. Inget är
bindande men ett uppstartsmöte inom några veckor är en start.
• Vi följer utvecklingen med placeringen av nya Sjukhusområdet som planeras. Smörlyckan
verkar vara det alternativ politikerna föredrar och beslut kommer troligtvis tas i
kommunstyrelsen imorgon 9 nov. Det är en lång tidshorisont, vi pratar ca 20 år innan allt är
klart (men innan dess ska mycket hända). Vi har dialog med kommunen.
• Nybörjartävling 19 november i hallen, in och anmäl er här. 11 november sista anmälningsdag.
• Senior SM 3-5 februari är i Malmö denna säsong. Det blir en folkfest! Mer info kommer.
• Nu kan du handla klubbkläder i vår klubbshop. Läs mer här.
• Vi höjer nivån på våra ungdomsgrupper genom att seniorer/tävlande juniorer skriver upp sig
på träningar i de yngre grupperna. Därför är det ibland nya ansikten på era barns träningar
som hjälper till förutom era vanliga tränare.
• Helgen 26-27 november arrangerar vi hemmaseriespel i hallen. Kom hit och heja! Det finns
möjlighet att hjälpa till för att arrangemanget ska bli så bra som möjligt! Både kansli och
siffervändare behövs.

Läs uppdaterat terminsschema!
Vill du stödja vår föreningen? Stöd LUGI Badminton här
Vi ses på badmintonbanorna!
Christine (Klubbchef)

Mail: info@lugibadminton.se
Hemsida: www.lugibadminton.se

Följ oss gärna via sociala medier:
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Hello all members, Now the badminton season has really started!
What has happened since the last time
•
•

•
•
•
•
•

LUGI Euro Finance Senior Cup 5-6 Nov is finished. Record attendance with 229 players and 425
matches over two days. Once again, many thanks to everyone who contributed to the event!
Series play is ongoing. The youth series played in Helsingborg on 23 October, and we hear about
happy faces from the players. Some injuries in the 1st team but now we look forward to 2627/11 for all our six series teams. Youth series are resting this weekend.
Family Badminton is on!
Tormi and Christine played with school children at Bollhuset during week 44. Success!
Nils and Oskar had adult training during the holidays and Christine had girls' training.
A training day for our competing young people in Malmö in week 44.
Anne-Marie Wellendorph takes over from Tove Rasmusson as cashier. Thank you for your
contribution, Tove! Both are competitive senior players at the club.
Please read

•
•

The board has drawn up an operational plan connected to our strategy 2027.
The competition policy is up to date and all competitors must read it. (Only in Swedish, ask a
Swedish speaking player if you need more info)
What happens in the future

•

•

•
•
•
•

•

There are many activities in the association, but for us to be able to arrange them we need the
help of your parents and relatives. Do you want to join a family group? Fill in your interest here.
A start-up meeting is a great beginning.
We follow the development with the location of the new hospital area that is planned.
Smörlyckan seems to be the alternative the politicians prefer, and decisions will probably be
made tomorrow 9 November. It is a long-time horizon, we are talking about 20 years before
everything is ready (but before then a lot will happen). We have a dialogue with the
municipality.
Beginner competition 19 November in the hall, apply here. November 11 last day to register.
Senior SM 3-5 February is in Malmö this season. That will be a happening! More info to come.
Now you can buy club clothes direclty in the web shop. Read more here.
We raise the level of our youth groups by having seniors/competing juniors sign up for training
in the younger groups. Therefore, there are sometimes new faces at your children's training that
help in addition to your usual trainers.
On the weekend of November 26-27, we arrange home series games in the hall. Come and
cheer! There is an opportunity to help also.

See more in our schedule that we update
Do you want to support our association? Support LUGI Badminton here
See you on the badminton courts!
Christine (Club Manager)
Mail: info@lugibadminton.se
Hemsida: www.lugibadminton.se
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