Badminton Fyns (BF) beretning for 2012/13:
v/ formand Martin Andersen
Beretningen omhandler perioden 1. september 2012 til 31. august 2013. Det
vil imidlertid være nærliggende at omtale begivenheder, der også har fundet
sted efter 1. september 2013 frem til aflevering af denne beretning den 17.
marts 2014. På grund af strukturen i BF er bestyrelsens beretning meget
overordnet, hvorimod udvalgenes beretninger går mere i detaljer.
BF har fået flere nye medlemsklubber i forbindelse med projekt ”Flere giver
mere”. Dette betyder nødvendigvis ikke, at vi har fået flere medlemmer, idet
der er tendens til frafald i aldersgruppen 20-50 år i mange af vore klubber.
Så det bliver spændende at se den samlede medlemsopgørelse medio april.
Danmark har fået en ny folkeskolereform, som træder i kraft fra august 2014.
Nogle klubber føler sig presset af denne reform. Det er vigtigt, at klubberne
forsøger at etablere samarbejde med skolerne, så reformen bliver en win-win
situation for både klubber og skoler. Mange steder har man allerede etableret
et godt samarbejde mellem klubber og skoler. Jeg skal opfordre til, at de gode
eksempler på samarbejde udbredes til alle klubber bl.a. ved at benytte vores
hjemmeside til formidling.
I sidste uge af august i år afholdes VM i badminton i Arenaen i Ballerup. Vi
forventer, at det bliver et særdeles velorganiseret og spændende VM, som vil
profilere badminton højt i pressen og i folks bevidsthed. Dette bør klubberne
benytte sig af. Det giver en helt unik mulighed for klubberne, at der i starten
af sæsonen vil være så meget fokus på badminton.
På forbundsplan er der besluttet to ting, som direkte vedrører klubberne:
1) Et nyt kontingentsystem som for 80% af klubberne i Danmark betyder
et billigere samlet kontingent.
2) Fælles aktiviteter på tværs af kredsene. Første fokus område er
holdturneringen, hvor der er lavet et fælles turneringsreglement ned til
og med serie 1.
Lokalt har vi allerede i denne sæson etableret et fælles dommerområde
sammen med Midt- og Sønderjylland.
Tak til de fynske badmintonledere for et godt samarbejde, og det store
frivillige arbejde, der udføres for badmintonsporten.
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Badminton Fyns (BF) beretning for 2012/13 – fortsat.
En stor tak til forbundet for godt samarbejde og tak til de ansatte på kontoret i
Brøndby, som brænder og knokler for badminton.
Tak til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i BF for rigtig godt og
konstruktivt samarbejde. Endelig også en stor tak til vores webmaster Lars
Lyskjær.
En speciel tak til Wenke og Jørgen, der begge stopper i bestyrelsen efter
mange års veludført arbejde.
Begge har dog tilkendegivet at de gerne påtager sig ad hoc opgaver for
kredsen.
Søren er vores nye udviklingskonsulent, men fortsætter uden for bestyrelsen
som holdturneringsansvarlig.
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Beretning om UEU´s virke i sæsonen 2013/14
Det er blevet tid til at gøre status over årets gang i UEU, og hvor jeg samtidig
trækker mig som formand, hvilket jeg meddelte bestyrelsen ved nytårstid.
Jeg vil ønske den nye formand held og lykke med udviklingen af eliten på
Fyn
UEU har også i år bestået af 4 medlemmer – udover undertegnede har Wenke
Johansen, Lars Lyskjær og Henrik Madsen været med i udvalgets arbejde.
Jeg vil her gerne takke dem for deres indsats og sparring.
UEU´s opgaver består primært i de 2 arrangementer Danish Junior Cup og
kredsmatch. Derudover står udvalget for kvalifikationen til HOLD DM.
I forlængelse af udtagelserne til DJC og kredsmatch måtte UEU desværre
efter en række afbud træffe en nødvendig beslutning om, at det alene blev
U15 årgangen som kom med til DJC. Her vil jeg gerne takke Carsten Jensen
og Benjamin Gunnarstein for deres deltagelse, som coach/ledere.
Kredsmatch blev som de seneste 2 sæsoner arrangeret i Strib. Også i år blev
arrangementet rost af de deltagende kredse. Herfra skal der lyde en tak til
Wenke Johansen som holdleder, samt Benjamin Gunnarstein og Martin Kær
Eriksen som coaches.
Kvalifikationen til HOLD DM er netop afviklet – tillykke til de deltagende
klubber.
Som UEU formand for Badminton Fyn, kan jeg undre mig over, at
Badminton Danmarks hovedbestyrelse valgte at lave reglementet om for
HOLD DM midt i sæsonen, og jeg har desværre ikke fået svar på mine
spørgsmål om dette, så det må være op til min efterfølge at undersøge,
hvorvidt disse ændringer også kan komme til at gælde Fyn.
Samtidig tak til bestyrelsen for samarbejdet i de forgangne år.
Med sportslig hilsen
Jørgen Færch
Badminton Fyn – UEU Formand
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HUs beretning for sæsonen 2013/2014
Ungdom
13/14 var første sæson med den pointgivende ungdomsholdturnering under et
fælles landsdækkende reglement. Klubberne skulle altså tænke lidt
anderledes i forhold til, hvilke hold der skulle tilmeldes. Dette gav lidt
opstartsproblemer, hvilket vi forsøgte at forebygge ved at lave et klubmøde
inden tilmelding, hvor der blev orienteret om de nye regler for
holdsammensætning.
Et lignende møde vil blive afholdt i september, hvor klubberne også kan tale
sammen om evt. holdsamarbejder, således at alle børn får muligheden for at
deltage på hold og opnå point til ranglisten.
En fælles holdturneringsafslutning blev genoplivet, hvor flere rækker blev
afgjort på samme dag. I de fleste rækker har børnene fået overrakt medaljer
og pokal på sidste spilledag.
Senior
Der har i denne sæson, været en lille opgang i antal hold i den fynske
seniorholdturnering. Samtidigt har der efter sæsonstart ikke været trækninger
af hold og færre afbud til holdkampe end i forrige sæson.
I skrivende stund er det ikke afgjort, hvor mange fynske hold, der rykker ned
fra Danmarksserien. Dette bliver først afgjort den 12. april, hvorfor
kvalifikationskampen mellem nr. 2 fra Fynsserien og bedste fynske
nedrykker først kan spilles den 16. april.
Der kan rykke helt op til 5 fynske hold ned, hvilket i givet fald vil betyde
ekstraordinær stor nedrykning fra Fynsserien.
I kommende sæson vil Fynserien og serie 1 lægges under det fælles
landsdækkende holdturneringsreglement, som der blev redegjort for på
klubmødet den 3. februar.
Fynsserien vil herefter fortsat bestå af 8 hold, men nu med et slutspil, hvor
der krydses med en jyllandsserie pulje.
I serie 1 vil der næste år være 2 fynske puljer med hver 8 hold, der efter et
grundspil deles op i en op- og nedrykningspulje.
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HUs beretning for sæsonen 2013/2014 – fortsat.
Veteran
I lighed med forrige sæson, blev der kun spillet én række hos veteranerne
med deltagelse af de samme 6 klubber om forrige sæson.
Der blev udbudt en Veteran A- og en Herrerække, men disse udgik grundet
for lille tilmelding. Jeg synes det er ærgerligt at disse rækker ikke kom at stå
og håber på klubbernes opbakning til turneringen i kommende sæson.
Hvis der er gode idéer til Veteranaktiviteter, modtages disse meget gerne.

Grundet min nye job som udviklingskonsulent pr. 1. oktober 2013 gik jeg ud
af Badminton Fyns bestyrelse og overgik til at være
holdturneringsadministrator. Jeg har herefter afgjort sager rent administrativt
og lagt afgørelser videre til holdturneringsudvalget.
Tak til Ulrik Thorsen, Henrik Bahne og Claus Jensen for samarbejdet.

Holdturneringsadministrator
Søren Tipsmark
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Beretning fra Dommerlederen i Badminton Fyn.
I forlængelse af beslutninger, som blev truffet i slutningen af sidste sæson
gennemførte dommerlederne fra Fyn, Sønderjylland, Midtjylland og
Nordjylland drøftelser om, hvorledes man kunne ensrette og hjælpe på
løsningen af de administrative udfordringer.
Disse drøftelser blev godkendt i bestyrelserne for Sønderjylland, Midtjylland
og Fyn. Nordjylland´s måde at ”drive” dommergerningen, gjorde at det ikke
ville være relevant for Nordjylland at deltage.
Aftalerne har bevirket at al administration er flyttet til Hanne Gram i
Midtjylland som udkalder dommere til alle kredse. Alle dommere var
indkaldt til orienteringsmøde om den nye måde sammen med klubberne i
starten af august 2013, og alle så frem til denne nye ordning.
Der blev ved samme lejlighed strammet op på reglerne for dommernes virke,
hvilket bevirker at dommere, som ikke har haft 4 udkald i den forgangne
sæson bliver slettet som dommere.
De 3 dommerledere har fungeret som det politiske organ, som har initieret en
ny dommeruddannelse i Vestdanmark, som er udformet af 2 af
dommerbedømmerne. Dette har været en succes og vi har gennemført 2
dommerkurser i starten af 2014, hvor alle aspiranter bestod.
Jeg trækker mig imidlertid fra denne post ved repræsentantskabsmødet, som
jeg meddelte bestyrelsen ved nytårstid. Jeg ønsker min efterfølger held og
lykke.
Tak til dommerne på Fyn for deres indsats.
Med sportslig hilsen
Færch Consulting
Jørgen Færch
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Udviklingskonsulentens beretning 2013/2014
Jeg startede som ny udviklingskonsulent på Fyn den 1. oktober 2013 og har således
fungeret som sådan, i snart én sæson. Jeg har bestræbt mig på at være synlig i
forskellige badmintonsammenhænge og således kunne møde mange klubfolk rundt i
hallerne. Flere har også inviteret mig på besøg, hvor vi har haft mulighed for at tale
om klubbens drift og udfordringer.
Det har samlet givet mig et godt indblik i, hvad der foregår rundt i de fynske
badmintonklubber. Jeg har hørt om de mange gode tiltag, der er taget for at få flere
både unge og gamle til at spille badminton. Men samtidigt har jeg også hørt om
udfordringer med at fastholde medlemstallene.
Det nyeste projekt fra Badminton Danmark Flere Fjer har netop fokus på at få
indsamlet alle de gode erfaringer og fået fortalt de gode historier videre. Det arbejde
er i fuld gang, og I vil høre meget mere om det i nærmeste fremtid.
Flere klubber har med succes fået Motion i centrum op at køre, hvilket i alle
tilfælde har fået nye voksne ind i klubben. En anderledes måde at tænke
motionistbadminton på, der samtidigt kan give klubben frivillige hænder.
Fem klubber har for andet år i træk afviklet Badminton på toppen. Tre gange i
løbet af sæsonen har begynderne fra klubberne mødtes og spillet turnering i 3 timer.
To af gangene blev forældrene ”underholdt” af undertegnede, der bl.a. fortalte om
regler, forældre i badminton og alle de gode ting ved badminton.
Badminton Fyn vil i starten af kommende sæson invitere til 1-2 trænerkurus. Et
startkursus for den nye træner, der strækker sig over 2 x 3timer. Kurset kan også
afholdes internt i klubben eller i et samarbejde mellem 2-3 klubber. Man finder
finder selv en kvalificeret træner og rekvirerer materialet til kurset hos Badminton
Danmark.
Vil I høre mere om ovenstående koncepter eller måske bare have en snak om
klubudvikling kan jeg altid kontaktes på mail eller telefon.
Tak for en god sæson
Med venlig hilsen
Søren Tipsmark

7

8

9

