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Kære tidligere og kommende 

Badmintonspillere i OBK  

Ovenpå en lettere forlænget sommer-ferie 

pga. Covid19, så flyver fjerbolden atter i 

OBK. Vi glæder os meget til sæson-starten, 

og er SÅ klar !! 

 

 
 

Ovenpå de tidligere sæsoners succes, hvor 

medlemstallet for Miniton og Ungdoms-

holdet er steget fra 14 til hele 38 spillere, … 

med fyldte haller til følge…, har vi nu hele 3 

hold i spil for kommende sæson. 

 

Nye hold 

Hold 1 (til og med 3. klasse) : 

Onsdage kl. 17-18 i Gl. hal 

Hold 2 (4. og 5. klasse) : 

Onsdage kl. 18-19:30 i Gl. hal 

Hold 3 (fra og med 6. klasse) : 

Onsdage kl. 18-19:30 i Hal 1 

 

Holdene bestemmes i udgangspunktet af 

klasse-trinnet, men både alder og 

forudsætninger kan spille ind, når trænerne 

endeligt fordeler holdene. (Vælg barnets 

klassetrin ved tilmelding). 

 

 

 

 

Nye trænere 

På trænersiden er vi mægtig stolte over at 

kunne præsentere Lasse Laursen fra Varde 

BK, som ny træner i OBK. Lasse har stor 

træner-erfaring, og vil sammen med hhv. 

Kurt og Henrik, træne de to yngste hold.  

Ligeså stort velkommen til Brian Huusmann, 

en Oksbøl-kending, som vil være hjælpe-

træner for Thomas på Hold 3. 

Således vil der være uddannede trænere, 

både træner og hjælpetræner, for alle 3 

hold. 

 

 
 

 

Fri træning i September og ”Fri Fjer” 

Tag din ven/veninde med, og kom til  

Fri træning i September – vi har låne-

ketchere 🏸 til Jer ! 

Og ligesom sidste sæson, arbejder vi på at 

tilbyde frit spil om torsdagen i Gl. hal for 

børne og ungdomsspillerne – mere om dette 

senere. 

 

Nye Spiller-sæt 

De nuværende spiller-sæt er udgået af 

Yonex’ kollektion, tilmed er en del spillere 

vokset ud af sættet. 

Vi arbejder derfor på, via nye sponsorere, 

igen at tilbyde et spillersæt til en yderst 

skarp pris. De nuværende spiller-sæt har 

bestemt været med til at give sammenhold 

og klub-ånd. 
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Arrangementer 

I uge 32 var vi igen en del af Blåvandshuk 

Sportsfestival, for bl.a. at skabe en naturlig 

interesse for Ketchersporten – den 

traditionsrige danske sportsgren.  

 

 
 

I løbet af sæsonen vil vi indtil videre have 

flg. på programmet : 

- Skole-badminton for visse årgange  

- Forældre/Pizza arrangement ifbm. 

træningen : Onsdag d. 21/10-20 

- DGI / OBK Begynderstævne i Oksbøl : 

Søndag d. 8/11-20 

- Senere vil vi annoncere de andre 

begynderstævner, lokale hold-kampe, 

evt. Natminton, og selvfølgelig både jule 

og sæson-afslutninger.  

 

 
 

 

Begynder-stævner 

Vi vil gerne slå et slag for disse såkaldte 

Begynderstævner, hvor alle får spillet 

masser af kampe og for alvor får oplevet 

fællesskabet og stævne-ånden. Tilbage i 

februar måned, arrangerede OBK for første 

gang et begynderstævne med ikke mindre 

end 51 deltagere og 147 kampe….  

Vi gentager dette søndag d. 8/11-20 - så 

sæt allerede nu X i kalenderen. 

 

 

Bane-leje 

Til vores trofaste bane-lejere og andre, kan 

vi oplyse at der sidste år var ledige baner til 

leje. 

Derfor : Tag fat i din nabo, familie eller 

bekendte, så vi igen får ”fuldt hus” på bane-

leje. 

 

 

 
 

 

Covid19 tiltag 

Vi er meget opmærksomme på sitationen, 

og har udpeget en Covid19-ambassadør. 

Mere om dette op til sæson-opstart, såsom 

afspritning af låne-ketchere, osv. 

 

 
 

 

 

Vi ses i hallen i uge 36       

 

Sportslige hilsner fra Trænere og 

Bestyrelsen for OBK 

 

PS : Følg os på FB 

https://www.facebook.com/OBKbadminton  

og på hjemmesiden www.obk-badminton.dk  

 

 

https://www.facebook.com/OBKbadminton
http://www.obk-badminton.dk/

