Højbjerg Badminton Klub: Året ungdomsklub
Vi mener, vi i Højbjerg Badminton Klub skal komme i betragtning til årets ungdomsklub.
Begrundelserne er mange, men i fht. andre år, har vi i det sidste års tid skilt os markant ud.
Ligesom så mange andre klubber oplevede vi i Højbjerg et fald i antal medlemmer - også i
ungdomsafdelingen. Dette skyldtes bla. den nye skolereform. I stedet for blot at konstatere,
at det nu blev endnu sværere at drive badmintonklub, tog vi initiativer, der ændrede en
negativ tendens til en positiv. Vi måtte skabe fornyet opmærksomhed om sporten ikke kun i
vores nærområde, men i byen generelt. Vi gik ind i et tæt samarbejde med AB og Viby om at
arrangere Senior-DM, vi udvidede samarbejdet om talentudviklingen, og vi ansatte en
sportschef, der skulle have det overordnede ansvar for alle træninger i klubben - både i
ungdomsafdelingen og i seniorafdelingen. Men det vigtigste projekt, og som er det, vi mener,
vi fortjener at blive kåret som årets ungdomsklub for, er projektet, hvor vi har skabt fornyet
interesse for sporten i skolerne, der ligger tættest på Højbjerg Badminton Klub.
Vi indledte derfor et samarbejde med fire folkeskoler - Kragelundskolen, Holme Skole,
Skåde Skole og Rundhøjskolen. Vi tilbød i en periode at overtage idrætsundervisningen for
skolernes yngste klasser. I den periode skulle eleverne kun spille badminton. Vi satte vores
dygtigste begynderinstruktør + et par hjælpere på opgaven. Vi fokuserede især på elever (de
yngste), der ikke tidligere har mange erfaringer med foreningsidrætten. Vi samarbejdede
med skoler, der i forvejen (forhåbentlig) er kendt med klubben i området omkring Højbjerg og
Lyseng, fordi flere af deres elever gennem årene har spillet badminton i vores klub.
Vi har haft mere end 800 skoleelever gennem tilbuddet, der er gentaget i dette skoleår.
Eleverne har fået 5 x kvalitets-badmintontræning i vores hal med gode ketsjere, rigtige
fjerbolde og med dedikerede badmintonundervisere, hvoraf den ene også er seniorspiller på
vores bedste hold i badmintonligaen. Da vi begyndte initiativet var medlemstallet i ungdom
nede på 140 børn, i dag er vi oppe på 238, og vi forventer, at flere nye spillere kommer til,
når årets samarbejde med skolerne er afsluttet. Målet er 250.
Vi har også fået flere af de nye spillere sluset ind på vores ungdomshold, så vi nu har 22
hold i holdturneringen med i alt 123 spillere. Vi har stadig mulighed for at komme til DM for
hold i U11, U13 og U15. Flere andre hold ligger til at komme med til Landsmesterskaberne
for hold. Højbjerg er den klub i Danmark med næstflest hold, og vi kan med rette sige, at vi
er en klub for både bredde og elite. Og børnene lærer at spille badminton i Højbjerg. For at
anskue dette, så har mere end 65 ungdomsspillere på forskellige niveauer indtil videre fået
turneringssejre i åbne turneringer i denne sæson. Og spillernes turneringsaktivitet har
betydet, at foreløbig 39 ungdomsspillere er rykket op fra en række til en anden i de
forskellige rækker i U11, U13, U15, U17 og i U19. Ungdomsspillere i Højbjerg er således
særdeles aktive både i holdkampe og i de individuelle turneringer.
På disse baggrunde indstiller vi hermed Højbjerg som årets ungdomsklub.
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