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Fyns Badminton Kreds beretning for 2009/10
v/ Martin Andersen
Beretningen omhandler perioden 1. september 2009 til 31. august 2010. Det vil imidlertid
være nærliggende at omtale begivenheder, der også har fundet sted efter 1. september 2010
frem til aflevering af denne beretning den 17. marts 2011. På grund af strukturen i FBK er
bestyrelsens beretning meget overordnet, hvorimod udvalgenes beretninger går mere i
detaljer.
Efter to år med beskeden medlemsfremgang har FBK haft en tilbagegang på 80 medlemmer i
forhold til sidste sæson. Der er i øvrigt medlemstilbagegang hos alle kredse.
Derfor er det glædeligt at DIF og DBF har indgået en aftale om projekt ”Flere giver mere” fra
1. april 2011. DIF lægger rigtig mange penge i dette projekt, som har til formål at brande og
profilere DIF og DBF som breddeorganisationer. Målet er at hverve 80 nye klubber svarende til
14.000 nye medlemmer inden udgangen af 2013.
Desværre oplever vi færre og færre hold i vores holdturnering og det er en tendens, der
efterhånden har stået på i flere år. På ledersiden bliver det stadig sværere at besætte posterne
på kredsniveau. Sål Måske skal vi også der tænke i ad hoc løsninger, hvor klubber kan gå ind
og overtage konkrete opgaver. Det har vi i hvert fald haft stor succes med omkring
dommerlederfunktionen og afvikling af FM for ungdom. Fremover afvikler vi i øvrigt fælles
jysk/fynske mesterskaber for ungdom.
Fremtidens badminton:
DBF har nedsat en arbejdsgruppe, der er fremkommet med forslag på dette område. Dette
forslag indebærer, at kredsene nedlægges og klubberne får en direkte indgang til forbundet.
Der har været afholdt informationsmøder om dette forslag i alle kredse og på Fyn var
stemningen særdeles positiv over for forslaget.
Der er nu lagt en konkret handlingsplan som ser således ud:
30. April: Workshop på Hotel Scandic i Kolding.

-

-

-

18. juni: DBF repræsentantskabsmøde, hvor der aflægges statusberetning for de
delegerede.

-

-

Inden udgangen af 2011 afholder DBF ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor
endeligt forslag fremsættes til vedtagelse. Inden da skal kredsene have mulighed for at
tage stilling.
-

August 2012: Implementering af Ny Vej – Fremtidens Badminton.

Jeg vil gerne opfordre alle klubber på Fyn til at deltage aktivt i processen med Fremtidens
Badminton. Det er nu I skal øve indflydelse på en kommende organisation til fordel for
klubberne og alle deres medlemmer
Elitearbejde på Fyn:
Der er stadig kraftcenter i Odense samt satellitkraftcenter i Middelfart. Endvidere er Svendborg
Badminton Klub blevet én af fire klubber i Danmark, som kører forsøg med Aldersrelateret
Badminton Træning.
Der er rigtig mange talenter på Fyn er det er fantastisk at følge Mathias Boe og Victor Axelsen i
øjeblikket. Godt gået OBK og til lykke til hele Fyn.
Samarbejde:
Det er glædeligt at DBF og DGI har indgået en aftale om samarbejde med ”Badminton People.”
Tak til de fynske badmintonledere for et godt samarbejde, og det store frivillige arbejde, der
udføres for badmintonsporten.
En stor tak til DBF for godt samarbejde og tak til de ansatte på DBF`s kontor, som brænder og
knokler for badminton.
Tak til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i FBK for rigtig godt og konstruktivt samarbejde.

HUs beretning for sæsonen 2010-2011
v/Ejvind Rindahl
Nedgang i antallet af tilmeldte hold
Endnu en sæson må der konstateres en nedgang i antallet af tilmeldte hold – denne gang på
ca. 20. Det mest skuffende er nok, at hverken U13A, U15A eller U17A samlede tilslutning nok
til, at der kunne oprettes selvstændige puljer. I U17A var der 2 tilmeldte, U15A 3 tilmeldte
som sammen med 3 U17B hold dannede en pulje U17B+U15A. I U13A var der ingen tilmeldte
hold.
Turneringsplanlægning
Turneringsplanlægningen for ungdomshold blev meget besværlig på grund af sammentræf af
uheldige omstændigheder med forkerte tilmeldt hold og forkerte eller for få datoer til
holdturneringssstævner. Dette betød, at udsendte planer flere gange måtte laves om og
sluttede med en lidt uheldig fordeling af puljerne i U15H med henholdsvis 6 og 4 hold. Puljen
U17B+U15A var meget problematisk, da der skulle tages hensyn til Vestserien i både U17 og
U15. Et enkelt stævne på Hjemly Idrætsefterskole sluttede derfor efter kl. 22, hvilken jeg skal
være den første til at indrømme er for sent.
Fremover bedes man kontrollere egne tilmeldelser og hjemmedatoer omhyggeligt, inden de
indsendes til mig. Angiv så mange datoer som muligt så vidt muligt i holdturneringsweekends,
som for den næste sæson har ligget på hjemmesiden siden februar. Alternativt kan der spilles
på hverdage, hvilket gør det lettere at tilrettelægge.
Protester
I skrivende stund har HU behandlet en protest med efterfølgende dom. Jeg vil gerne her
pointere at HU gør sig umage med at behandle alle protester korrekt og grundigt og dømme
bedst muligt og sportsligt fair efter holdturneringsreglementet. Vi er alle frivillige og ved, at vi
ikke altid kan være enige med begge parter. HU mener, at parterne bør tage dommen til
efterretning, og hvis man har kommentarer, da at fremkomme med dem i en sober form. HU
har også behandlet 3 sager om ulovligt benyttede spillere, men da de klubber, der forbrød sig
straks erkendte, er disse sager ordnet administrativt uden bøde.
Afbud til kampe eller anmodning om flytning
Jeg har i tidligere års beretninger bedt om at man fra sæsonstart beder sine spillere sætte
kryds i kalenderen på de planlagte spilledatoer, så diverse ledere og trænere undgår en masse
ekstraarbejde. På ”Møde med klubber” blev dette drøftet og man blev enige om følgende
opfordring: Hvis man er nødt til at anmode om flytninger, skal det gøres så tidligt som muligt,
således at den arrangerende klub har mulighed for at udnytte den ledige halplads, der opstår
ved aflysning af planlagte kampe.
Ny struktur i holdturneringen for ungdom
På ”Møde med klubber” drøftede man på baggrund af situationen i holdturneringen for ungdom
en ny struktur med DBF Nordjylland som inspiration. Der var enighed om, at undertegnede
skulle udarbejde et forslag til fremlæggelse på repræsentantskabsmødet, således at alle får
lejlighed til at studere det og evt. komme med ændringsforslag. Holdturneringsreglementet for
næste sæson vil derefter blive revideret i henhold hertil.
Indtelefonering af resultater
Indtelefonering af resultater fra Fynsserien, serie 1 og serie 2 bortfalder med udgangen af
denne sæson, hvor telefonen afmeldes pr. 31. marts. Den blev kun brug til disse resultater.
Fremover sendes en SMS til Tlf. nr. 6126 3187. Sørg for kampnummer eller pulje, hold, og
resultat. Dette arrangement betyder, at kredsen efter en engangsudgift på 528 kr. sparer ca.
1200 kr. om året.
Serie 2 er fra næste sæson på 12 hold efter samme model som serie 1. Der er ganske enkelt
ikke hold til mere, hvilket slutresultatet for denne sæson vil vise.
Badmintonpeople, resultatformidling og hjemmeside
Resultaterne fra holdturneringen har fra oktober været lagt ud på hjemmesiden som html-filer
med 1 pulje pr. fil. Der har været positive tilkendegivelser om det pænere layout.

DBF har de senere år gerne set FBK benytte INFO sport til formidling af resultater. DBF
forlader nu INFO sport og vil benytte Badmintonpeople til resultater. Her ser man også gerne
FBK. Da jeg både har været webmaster og resultatformidler, har jeg ikke kunnet se nogen
fordele ved det. Som webmaster har jeg også brugt hjemmesiden i stor udstrækning til
information. DBF har i øvrigt også planer om, at alle kredses hjemmeside lægges ind under
DBFs hjemmeside, som DGI har det i dag. Jeg er bange for at det bliver for uoverskueligt at
finde de oplysninger man skal bruge. Her mener jeg i al beskedenhed at FBKs hjemmeside har
været god, men jeg er måske inhabil i dette spørgsmål.
Ny holdturneringsleder og webmaster
Som nogle måske allerede har opdaget via læsning af bestyrelsesreferat, går jeg ind i min
sidste sæson i FBK som bestyrelsesmedlem, holdturneringsleder og webmaster m.m. for
hjemmesiden. Da der sikkert vil være rift om disse jobs, opslås de allerede nu ledige fra april
2012, således at de rigtige mennesker kan findes til at overtage dem. Der kan forhandles om
tidligere overtagelse.
Tak til klubber, Klubledere på alle niveauer, FBKs bestyrelse og især HU for samarbejdet i den
forløbne sæson.

Holdturneringsleder og formand for HU
Ejvind Rindahl

Beretning fra UEU 2010-11
v/Henrik Madsen
I forbindelse med møder i UEU regi, er forskellige iderige tiltag blevet drøftet. Det er fra UEU's
side blandt andet et naturligt ønske, at kunne tilbyde, at udsende coaches med sine
elitespillere, som alle øvrige betydende kredse til de individuelle Grand Prix turneringer. UEU
vil som i indeværende sæson, søge at være lydhør for gode initiativer og ideer fra klubber og
trænere fra de fynske klubber. Og videre følge udviklingen af ungdomselitearbejdet under DBF.
I sæsonen 2010-11 har UEU haft to hovedopgaver Danish Junior Cup og Kredsmatch
Danish Junior Cup
Fyns Kredsen var repræsenteret i U15 og U17. Inden afgangen til Taastrup, var spillerne
samlet til en fællestræning i Langeskov. De to coaches U15 Camilla Martens ligaspiller OBK og
Mia Sejr ligaspiller OBK afprøvede forskellige doublekonstellationer ligesom der blev sat mål
for deltagelsen. Socialt var deltagelsen for begge årgange en stor succes. Man bakkede
hinanden op under kampene, og de gode relationer på tværs af klubberne blev styrket.
Spillemæssigt blev der kæmpet med stor energi og gejst. Begge årgange var oppe imod
stærke landshold fra Sverige – Holland – Frankrig – Tyskland – England – Belgien ligesom
København – Jylland og Sjælland var repræsenteret med hold. Placering U15 Nr. 6. U17 Nr. 6.
jf. resultater mv. DJC hjemmeside www.danishjuniorcup.com
Vi takker spillerne for nogle spændende kampe, og for mange gode oplevelser både socialt og
spillemæssigt. En tak til Coachene Camilla Martens og Mia Sejr for en flot indsats. - Og ikke
mindst en tak til de forældre der tog turen til Taastrup for at bakke holdene op. UEU v. Lars
Larsen, Jørgen Færch og Henrik Madsen deltog på turen som holdledere og ledere.
DJC Nyt i 2011 – her vil U13 årgangen blive inviteret med sammen med U15 og U17
Kredsmatch 2010-11
Kredsmatch blev indledt med, at de tilmeldte kredse fra Nord og Midt – Jylland, København,
Sjælland og Fyn mødtes fredag i Odense Idrætshal for her at se kvartfinalerne i Denmark
Open. I alt 120 spillere og 20 ledere.
Lørdag spillede de bedste U11 og U13 spillere i landet holdkampe mens der om søndagen var
arrangeret træning. Carsten Jensen konsulent v. DBF kom med et oplæg til de gæve unge
spillere om at blive og være elitespiller og videre hvad der kræves sund kost mv.
Der var tætte kampe og stor fighterånd og hver af spillerne har fået noget med hjem, både
spillemæssigt og socialt. Tak til spillerne for deres indsats på banen, og for deres gode humør

og sociale engagement. Tak til Mikkel Norman OBK coach U13 og Mads B. Andersen OBK for
coaching og en stor tak til Langeskov Hallerne v. Helle Ø. Svendsen og Langeskov Badminton
Klub. UEU Fyn deltog ved tovholder for arrangementet Henrik Madsen.
Tak til forældrene for den store opbakning alle dagene.
Afslutningsvis vil jeg takke FBK's bestyrelse for opbakning til UEU's opgaver.
Tak til klubber og trænere på Fyn for et godt samarbejde.

Pva UEU Formand Henrik Madsen

Beretning ITU (Instruktør- og trænerudvalget)
v/Wenke Johansen
Endnu et ITU år er gået – et år med skiftende aktivitet.
I april 2010 udbød og gennemført FBK i samarbejde med Bolbro et hjælpetrænerkursus.
Kurset havde 16 deltagere fra 4 klubber.
I maj 2010 udbød og gennemførte FBK i samarbejde med Hjemly Idrætsefterskole,
badmintonlinjen T1 & T2 kursus. Kursernes deltagere var hovedsageligt elever fra efterskolens
badmintonlinje. Det at man kunne få T1 & T2 på en og samme weekend (fredag – søndag)
havde dog også lokket flere deltagere til fra resten af Fyn. Enkelte deltagere havde fundet vej
til Hjemly fra både Jylland og Sjælland. Tilbagemeldingerne fra kursusdeltagerne var positive.
De synes at det var godt at kunne tage T1 & T2 på en weekend. Deltagerne der havde fået
praktisk erfaring fra T1 inden T2 synes at det var en fordel, hvilket instruktørerne overvejende
var enige i.
Efter ønske fra Hjemly afholdes der igen T1 & T2 kursus på Hjemly til maj 2011.
I februar 2011 udbød og gennemførte FBK endnu et hjælpetrænerkursus denne gang i
samarbejde med Korup – 18 deltagere fra 3 klubber.
DBF er i gang med en ny struktur på træneruddannelsen. Planen er at træneruddannelsen fra
1. august 2011 vil være baseret på det nye koncept. Intentionen er en målrettet uddannelse til
de typiske trænerfunktioner. Der er således tre linjer i den nye uddannelse – ungdomstræner,
talenttræner og seniortræner. Den nuværende uddannelse vil være forældet i løbet af få år.
DBF arbejder derfor ligeledes på at finde et konverteringssystem fra de ”gamle” T-kurser og til
den nye træneruddannelse.
Det bliver spændende at se hvordan ITU-området udvikler sig i løbet af den kommende tid.
Tak til FBKs bestyrelse og til de klubber der støtter ITUs arbejde ved aktivt at deltage i
kurserne.

ITU ansvarlig Wenke Johansen

Beretning fra Dommerlederen i Fyns Badminton Kreds
v/Jørgen Færch
Ved sæsonstart var der 27 registrerede dommere på Fyn og det var godt hjulpet af de 7
dommere, som Nr. Lyndelse fik uddannet i slutningen af sidste sæson. Samtidig tog jeg ved
sæsonstart kontakt til Svendborg, som havde fået sit 1. hold i 2. division, hvorfor der var krav
om at Svendborg skulle have en dommer registreret hvis ikke Svendborg skulle modtage bøde,
hver gang de spillede hjemmekamp.
Dette bevirkede, at Svendborg fandt en aspirant, som var klar til at gennemføre
dommeruddannelsen. Denne blev gennemført hurtigt i sæsonen, hvormed Svendborg blev
fritaget for bøder.

I sæsonen er 2 dommere fra Korup blevet færdiguddannet – de har været undervejs igennem
lang tid men endelig lykkedes det.
Dermed er summen oppe på 30 dommere. Desværre har kun 13 af dommerne været aktive i
løbet af sæsonen – dette dog ikke inklusive de eventuelle dommergerninger, der har været i
Nr. Lyndelse af alle deres dommere til deres egne turneringer.
Jeg har derfor i den forgangne sæson haft et behov løbende på at trække på dommere fra
Sønderjylland og Midtjylland til meget stor ugunst og udgift for de fynske klubber. Jeg vil
derfor opfordre specielt de nye dommere til at tage en god tørn i den kommende sæson, hvor
jeg som normalt udsender en plan for alle turneringerne i august måned, hvor man så selv kan
booke sig ind.
En af de fynske kredsdommere Palle Svendsen har efter rigtig mange års virke besluttet at
indstille sit virke. Jeg vil ved denne lejlighed gerne takke Palle for mange års tjeneste.
Dette efterlader imidlertid et hul – jeg ser gerne at der er nogen af de fynske dommere, som
melder sig til uddannelsen, som kredsdommer.
Der skal naturligvis også lyde en meget stor tak til de fynske dommere, som har været rigtig
gode til at bakke op om behovet. Naturligvis også tak til de ”udenbys” dommere som har
hjulpet til.
Slutteligt vil jeg takke klubberne for godt samarbejde.
Med sportslig hilsen
Færch Consulting
Jørgen Færch

Beretning for Udviklingskonsulent 2010/11
v/Carsten Jensen
Fremtidens badminton er over os… Og vi er godt i gang med en spændende proces der klæder
badminton Danmark på til at møde de udfordringer idrætsbilledet 2011 byder os.
Fremtidens badminton ja det er overskriften men fremtiden er nu, og det er nu det er
spændende at være en del af Fynsk badminton, det er nu udviklingen sker, nu vi skal løfte
vores sport så vi atter får fyldt hallerne op med glade badminton spillere. Mange klubber har
vist taget hul på fremtiden for selvom medlemstallet svinger rundt på øen, er der også rigtig
mange klubber der har godt gang i den, med mange glade ketchersvingende børn i hallerne.
Som tidligere kommer jeg rundt til klubber og turneringer, og det er til stadighed en fornøjelse
at møde alle badminton entusiasterne der spændt følger deres børn eller spillere i kamp for
sølvtøj m.m. I er gode til lige at komme forbi til en snak om hvad der rør sig rundt i klubberne,
disse uformelle snakke fører ofte til efterfølgende aftaler om klubbesøg, nogle gange er det jo
lettere at lave aftalen mundtligt end at sende en mail, bliv endelig ved med det.
Her følger lige et udpluk af hvad klubbesøg kan dreje sig om:
En klub der ønsker sparring omkring klubbens nye mål og visionsplan, kritisk gennemgang og
input til udvikling.
En klub der ønsker at afholde et forældremøde i forbindelse med opstarten af den nye sæson, i
den forbindelse afholder vi et kursus i hvad det vil sige at have et barn der spiller badminton,
hvilke muligheder og udfordringer er der i sporten.
En klub hvor hele bestyrelsen er blevet skiftet ud og ønsker dialog omkring hvordan de
kommer godt i gang med arbejdet.
En klub der har nogle juridiske udfordringer og som vil vide hvor de går hen med disse.
En klub der ønsker at starte MINITON og eller TEKNIKA, vi afholdte et kursus i klubben hvor
klubbens egne børn deltog i kurset som ”kaniner”.
En klub der ønsker ny trænerinspiration til klubbens trænere og hjælpetrænere, kurset
afholdte vi i klubben med deltagelse af klubbens egne spillere der derved også fik et ekstra
træningstilbud.
En klub der blot ønsker et eftersyn/tilstandsrapport, klubben har godt styr på det hele med
mange gode aktiviteter for medlemmerne, men vil gerne ses efter for at se om der er områder
hvor de kan blive endnu bedre.
I DBF arbejder vi målrettet på at finde veje til at hverve flere medlemmer ikke blot i klubberne
men også i kraft af øget samarbejde med de lokale skoler, jeg vil derfor opfordre jer til at
prøve at tænke skolerne mere med ind i de muligheder der er for at få flere til at spille
badminton i jeres område, fylde jeres badmintonhal ☺
Der kommer mere fra os men i må meget gerne kontakte mig hvis I ønsker at starte
samarbejde med den lokale skole.
Tak for endnu en god sæson og held og lykke med den kommende, vi ses rundt i hallerne.

Bedste hilsner Carsten Jensen
DBF Udviklingskonsulent
Tlf. 29 60 05 17
Mail. Cj-dbf@live.dk

Fyns Badminton Kreds
Regnskab
Driftsregnskab 1.9.09-31.08.10
2008/09
i 1.000 kr

2009/10
Budget

126.102

130

138

53.627

69

60

-30.248

-30.248

-81

-37

4.200

4.200

12

4

-6.220

-8

-8

Dommerklubben
Tilskud

-25.307

-6

Til Transport

122.154

116

Kontingenter
Klubkontingent
DBF kontingent

322.055
-195.953

Holdturnering
Bøder
Indskud
Præmier
Porto, Telefon
Fortæring, transport

7.700
57.130
6.898
2.411
1.894 -11.203

Seniormesterskaber

Udsendelse af ungdom
Overnatning/fort. +
Ledsagegebyr
Træningssamling
Kredsmatcher

Ungdomsafdeling i alt
Håndbøger
Annonceindtægter
Instruktørkurser.
Tilskud kurser
Indskud
Bolde
Tryksager, porto m.v.
Overnatning m.v.

24.393
1.415
4.440

-30.248

9.990
26.450
1.400
5.625
35.635 -42.660

157

Fyns Badminton Kreds
Regnskab
Driftsregnskab 1.9.09-31.08.10 fortsat

122.154

Overført
Glamsbjerglejr
Indskud m.v.
Tryks., porto, præmier, m.v.
Halleje, instruktion
Fort. Transport

Veteranudvalg
Indskud
Bolde
Præmier
Overnatning, transport

Overskud

2009/10

i 1.000 kr

Budget

116

157

94.550
9.500
72.695 -92.435

12.450
5.300
4.300
7.227 -16.827

Rente - gebyrer
Administration
Dm for hold
Porto, fragt
Telefon
Abonnement
Repræsentation og gaver
Bestyrelsesmøder
Andre møder
Hjemmeside
Udviklingskonsulent
Kontorartikler
Lokaleudgifter
Befordringsgodtgørelse

2008/09

8.000
1.598
6.714
2.052
2.101
4.644
7.416
6.000
57.000
282
600
10.323

2.115

0

-4.377

-3

1.545

3

-5

-8

-57

-106.730

-101

-83

14.707

15

4

Fyns Badminton Kreds
Regnskab
STATUS pr. 31.08 2010
31.08.10

01.09.09

AKTIVER
Trøjebeholdning
Den Danske Bank 6053750
Den Danske Bank 137930
Den Danske Bank 49881
Boldbeholdning
Tilgodehavende

0
49.704
69.031
170.122
7.886
11.975

1.600
99.923
67.186
111.146
4.811
39.241

AKTIVER I ALT

308.718

323.907

PASSIVER
Skyldige omkostninger
Forudbetalt indskud holdturnering

0
0

13.941
15.955

PASSIVER I ALT

0

29.896

308.718

294.011

EGENKAPITAL

Henlæggelse ungdomsarbejde.
Saldo pr. 01.09.09
Rentetilskrivning

41.316
51

Saldo pr. 31.08.10

41.367

Nyborg, den

Gerda Jørgensen
Kasserer

Kurt Naamansen
Revisor

Lasse Alkærsig
Revisor

Regnskabet for perioden 1.09.09-31.08.10 revideret og fundet i orden. Aktivernes
tilstedeværelse er konstateret og driftsregnskabet kontrolleret
Bilagene er stikprøvevis kontrolleret og fundet i orden.

