
 

 

Tilmelding til næste sæson 
Kontingentet indbetales til Djurslands Bank 

reg.nr: 7266 kont: 0001126267 med angivelse af 

spillernavn og gerne spillerID. 

Træner Casper Weller er 20 år til 

sæsonstart. Jeg  spiller badminton i Højbjerg og 

Hørning hvor jeg  har samlet erfaring i bl.a. 

eliterækken. De sidste 5-6 år har jeg været 

hjælpetræner / træner i Hørning Badminton klub. 

Jeg har tidligere været på flere træningsophold i 

udlandet i min tid som ungdomsspiller. Her har jeg 

lært en masse spændende øvelser, som jeg glæder 

mig til at implementere hos AIA 

Hjælpetræner Mads Dalby er 13 år til 

sæsonstart. Jeg har spillet i klubben i ca. 5 år og går 

nu i gang med mit  2. år som hjælpetræner. Jeg går i 

7. klasse på Tranbjergskolen og for et par år siden 

blev jeg sammen med mit hold nr. 12 til DM i 

holdkamp hvor mere end 200 hold deltog.  

Kontingent 2020/2021 (uændret) 

U9 og U11 850 kr. 
U13 og U15 1.000 kr. 

U17 og U19 1.100 kr. 
Hold 3 +250 kr. 

 

Datoer til kalenderen 

Første træning  tirsdag 18/8 

Familiedag lørdag  26/9 kl. 12:00 - 14:00 

Klubtur Hammel  6. -7. november  

Natminton   fredag 29/1 2021 kl. 20:00  

Forårshyggedag  27/3  kl. 13:00 - 15:00 

Klubmesterskaber  24/4  kl. 9:00  

Træningstider Tirsdage Torsdage 
Hold 1 16:30-17:45 16:30-17:30 
Hold 2 17:45-19:15 17:30-18:30 

Hold 3 ingen træning 18:30-19:15 

 

Velkommen til en ny sæson med et stærkt trænerteam 

og masser af spændende aktiviteter. En fornøjelse at 

Louise fortsætter som træner og at Casper starter som ny 

erfaren træner og Mads er med som hjælpetræner. 

Næste sæson genindfører vi et Hold 3 for dem på Hold 2 

som gerne vil have lidt mere teknisk træning, lære endnu 

mere. Holdet ligger lige efter Hold 2 om torsdagen. 

Spørgsmål til kontingent eller hvis du er ny spiller?  

Tag fat i Lotte på lotteehrenreich@hotmail.com 

Spørgsmål til andet?                                                         

Tag fat i Thomas  på thomas@guldbek.com 

Vi glæder os vildt meget til at byde Jer velkommen til 

en ny spændende sæson   

  

Træner Louise Skeldahl Larsen  Er 22 år 

til sæsonstart. På nuværende tidspunkt starter jeg 

på min uddannelse som økonomielev ved Semler 

Gruppen i Højbjerg. Jeg har selv spillet badminton 

siden jeg var U9 spiller. Jeg startede i AIA, hvor jeg 

senere hen rykkede til Viby, derefter en tur på 

Rønde Efterskole, hvor jeg spillede badminton 6 

gange om ugen. Jeg spiller nu i Ungsenior truppen i 

Tranbjerg. Jeg ser frem til endnu en sæson med alle 

spillerne i AIA 

Husk at melde dig ind i vores 

Facebook gruppe 

AIA Badminton:) 

Sæson 2020/2021 

https://www.facebook.com/groups/336143283100483/?ref=group_header

