København den 19. marts 2019

Formandsberetning – Badminton København
Det forgangne år i badmintonsporten har været præget af omvæltning og udfordringer, men også glædelige nyheder
med stigende medlemstal samt nyheden om at Thomas/Uber Cup skal afholdes i Danmark (Århus) i 2020 samt at
Verdensmesterskaberne skal afholdes i København i 2023.
Bestyrelsen har bestået af Kristian Boye Nielsen – Formand, Philip Du Tong – Næstformand, Lars Holmberg –
Seniorspillerudvalgsformand, Susanne Kauffmann - Ungdomsspillerudvalgsformand, Nicklas Jensen –
Breddeudvalgsformand, Kurt Mehlsen – Holdturneringsansvarlig og Niels Holm Mortensen – Dommerrepræsentant.

Regnskab for Badminton København
Resultatet for 2018 udviste et alt for lille underskud på ca. 7 t.kr., hvilket desværre er væsentlig bedre end
budgettet. Dette skyldes desværre at flere aktiviteter ikke er blevet afholdt som håbet og forventet. I
budgettet for 2019 forventes og håbes på et større underskud trods øget indtægter, da vores kontingenter
vil stige grundet ny kredsaftale i Badminton Danmark.

Medlemstal
Badminton København har oplevet en medlemsfremgang på 1,3% i forhold til sidste år, hvilket er fantastisk
flot, og skyldes uden tvivl det gode og store stykke arbejde der sker ude i klubberne. I både Frederiksberg
kommune og Københavns kommune, hvor vi sammen med klubberne målrettet arbejdet med
målgrupperne 0-12-årige og 13-18-årige, og dette har i 2018 givet en medlemsfremgang samlet for
klubberne i disse kommuner på ca. 20% for 0-12-årige.
Det er vores store mål at fortsætte medlemsfremgangen de kommende år, og jeg håber at alle klubber vil
være med til at igangsætte yderligere aktiviteter for at rekruttere nye medlemmer og fastholde
eksisterende medlemmer.

Badminton København
Siden 2016 har Mathias Haulund været vores ankermand som Badmintonkonsulent i Badminton i
København. Hans primære opgaver er at styrke udviklingen i klubbene samt igangsætte aktiviteter i
klubberne, for at fastholde deres nuværende medlemmer og tiltrække nye medlemmer. Med vores flotte
medlemsfremgang totalt de seneste år, kan jeg endnu engang konstatere, at dette er lykkedes meget
tilfredsstillende. Men vi skal fortsætte vores indsatser og hårde arbejde de kommende år, hvis vi skal
fortsætte med at opleve stigende medlemstal i fremtiden.
Hvis vi kigger på hvilke aktiviteter Mathias har arbejdet med det forgange år, er jeg virkelig imponeret over
at han har været i berøring med over halvdelen af Badminton Københavns klubber, og nedenfor er oplistet
de aktiviteter og tilbud som vi udbyder til samtlige klubber:
Klubkontakt
•
15 besøg i klubber
• 7 netværksmøder med deltagelse af 15 forskellige klubber
• Netværk med badmintonklubber i Københavns Kommune (ungdom)
• Netværk for store klubber i Storkøbenhavn
• Netværk med klubber på Frederiksberg (ungdom)
• Samarbejde mellem klubber i Gentofte

Aktiviteter
• Træneruddannelse: Miniton, Hjælpetrænerkurser, Basistræneruddannelse
• Forældrearrangementer: Foredrag om rollen som forældre til børn, der dyrker idræt
• Kurser i kommunikation og sociale medier
• Kurser med fokus på trivsel i foreningslivet
• 17 Begynderturneringer i samarbejde med klubber
• 27 Badmintonskoler i samarbejde med klubber
• Inspirationstræning for motionister
• Inspirationstræning for 60+
Koncepter til klubberne
• Ungdom: MiniTon, Begynderturnering, Badmintonskole, Samarbejde med lokale skoler og
børnehaver.
• Motionister og 60+: Voksenfjer, Fleksifjer, BadmintonFitness og Inspirationstræning.
Klubudvikling
• 10 udviklingsforløb: Udvikling af træningsmiljø, klubmiljø, organisation og opgavestyring,
frivillighedsstrategi, kommunikation og markedsføring etc.
Træneruddannelse
• Kurser for miniton-trænere
• Hjælpetrænerkurser
• Basistræneruddannelse
Jeg vil opfordre samtlige klubber, især dem med faldende eller stagnerende medlemstal, til at benytte jer af
alle de tilbud som vi udbyder, og hvis i har spørgsmål eller ønsker hjælp eller sparring, så kontakt Mathias –
det er hans fornemmeste opgave at hjælpe alle vores klubber.
Der har i løbet af sæsonen været et fornuftigt aktivitetsniveau på mange områder med holdturneringen i
centrum. Tak til alle de personer som har arrangeret og hjulpet med holdkampe, turneringer,
fællestræninger, samlinger mv. Til gavn for badmintonsporten og vores klubber.
I Badminton København vil vi i samarbejde med DGI Storkøbenhavn de kommende år, fortsætte med at
arbejde benhårdt for at hjælpe og understøtte klubberne med initiativer og koncepter til at rekruttere og
fastholde medlemmer.
For snart ét år siden påbegyndte vi visionen Ketchersportens Hus på Kløvermarken sammen klubber
indenfor tennis, squash og bordtennis. Sammen med DGI Storkøbenhavn og Idrætsforum København
lykkedes det for os, at visionen kom med i Københavns Kommune budget for 2019 med 1 mio. kr. til
foranalyse af projektet. Af ukendte politiske og økonomiske årsager i forvaltningen blev dette væsentlig
beskåret i forbindelse med budgetforliget blev overdraget til økonomiforvaltningen. Vi har efterfølgende
haft kontakt med politikere og embedsmænd/kvinder, og det er mit store håb og forventning, at der
prioriteres økonomiske midler til dette i forbindelse med fordelingen af overførelsesmidlerne her til
foråret.
Idrætsforum København (paraplyorganisation for idrætten i Københavns Kommune) har det seneste halve
år gennemgået store forandringer på det organisatoriske plan med helt nyt sekretariat og politisk ledelse.
Dette har medført, at jeg af DIF´s bestyrelse er blevet udpeget til bestyrelsen for Idrætsforum København
sammen med fem andre idrætspolitikere.
Jeg vil gerne takke samtlige personer som gennem sæsonen har hjulpet og støttet Badminton Københavns
virke, både frivillige og ansatte. Yderligere vil jeg takke alle de valgte og udpeget personer i udvalg, og alle
personer i bestyrelsen i Badminton København for deres indsats i løbet af sæsonen.
Kristian Boye Nielsen
Formand
Badminton København

Holdturneringsudvalget
København den 18. marts 2019
Beretning fra Holdturneringsudvalget

Holdturneringsudvalget (HU) har i sæson 2018/2019 haft følgende sammensætning:
Kurt Mehlsen (Formand), Lars Holmberg (SSU), Susanne Ørding Kauffmann (USU), Nicklas Jensen
(Breddeudvalg) samt Hanne Nielsen (Administration).
Repræsentant fra VETU er stadig ikke fundet.
Tak til alle for en helt igennem godkendt indsats
Seniorer:
Holdturneringen fra Københavnsserien og ned til 4. Serie er forløbet ganske tilfredsstillende.
Der har deltaget 81 hold i seniorturneringen. Af disse er 4 hold blevet trukket ud undervejs i sæsonen.
Vi administrerer stadig Københavnsserien efter DH-reglementets turneringsbestemmelser men
holdene i KS er også underlagt de administrative regler i Badminton Københavns eget
turneringsreglement.
Veteran:
Badminton København har afviklet 8 serier i 40+, 7 serier i 50+ og 3 serier i 60+. Det giver 150
veteranhold i den københavnske turnering, heraf er 5 old trukket ud i løbet af turneringen.
En stor udfordring i denne sæson har været det nye ranglistereglement, som har betydet at alle
spillere i Badminton Danmark skal registreres med rangliste point, også veteranspillere og spillere i de
lavere serier i Senior rækkerne.
For mange klubber har det været en stor mundfuld med indplacering af spillere, men det ser nu ud til
at falde på plads lige så stille.
Som noget nyt forsøgte vi i sæson 2018/2019 at tilbyde holdturnering i aldersklassen 70+ med 4+2
hold og rent 6-mands herrehold. Det gik ikke. Kun 2 hold havde tilmeldt sig disse rækker. Men vi
gentager ”succesen” i kommende sæson.
Der har været flere klubber, som har meldt interesse.

Ungdom:
Holdturneringen for de københavnske hold er en 3-trinsraket. Vi har vores egen turnering med hold i
alle aldersklasser med 4 spillere (både piger og drenge på samme hold). Der var 133 hold tilmeldt i
denne sæson. Så har vi deltagelse i den Sjællandske turnering med de 4-spillerhold, som vi ikke selv
kan lave en god turnering for og endelig har vi et strålende samarbejde med Badminton Sjælland og
DGI Sjælland omkring turneringen for 4+3 og 4+2 hold. De 2 sidste grupper talte 42 hold i den fælles
turnering.
I år har alle hold så prøvet at deltage i de såkaldte mini-events, hvor 3 eller 4 hold spiller mod
hinanden, så man på den enkelte dag kan spille 2 holdkampe. Det har været en stor succes. Størst
succes syntes det at være, når man spiller 4 hold på samme sted samme dag. Så skal man nemlig ikke
vente, når de 2 andre hold spiller mod hinanden, som hvis man kun er 3 hold på dagen.
Disse mini-events har dog medført visse logistiske problemer, idet ikke alle klubber/haller har
kapacitet til at afholde flere af sådanne mini-events på samme dag, som altid er på DH-dage.
Klubberne var blevet advaret mod at benytte tiderne i hallerne på DH-dage til andet end hold i
Københavnsserien og op og til ungdomsholdene. Nogle havde ikke rettet sig efter det gode råd og det
betød så en voldsom flytning af holdkampe i senior og veteranrækkerne, da ungdomsturneringen blev
offentliggjort i begyndelsen af september 2018.
Vi håber at erfaringerne fra denne sæson afholder koordinatorerne fra at lave samme stunt i næste
sæson.
Holdturneringen for ungdom har betydet at puljevinderne og enkelte 2. pladser er blevet inviteret til
Danmarksmesterskaber for Ungdomshold (DMU Hold) i 4 forskellige byer (Grindsted, Slangerup,
Middelfart og Hammel).
Der er igen ny rekord i tilmelding til DMU Hold fra Badminton København. Vi stiller med i alt 38 hold
på de forskellige lokaliteter.

Protester og Administrative afgørelser:
HU har modtaget og behandlet 9 protester i denne sæson.
Protesterne har fordelt sig således: 2 i senior, 3 i veteran og 4 i ungdom.
Der har samtidig været en del Administrative afgørelser (7), som er udsprunget af kontrol i HU og ikke
af en egentlig protest.
Det er HU’s opfattelse, at mange holdledere og klubkoordinatorer har spurgt ind til problemstillinger
og tolkninger af reglementer inden holdkampene blev afviklet, hvilket har decimeret antallet af
efterfølgende protester. Det er meget positivt.
Endvidere er det overraskende få protester, der er indgivet i Ungdomsturneringen. Hvilket meget
sandsynligt skyldes større fokus på at gøre tingene rigtigt, samt at nogle klubber/hold har indset, at
det ikke har kunnet betale sig at overtræde reglementet. Det blev i de fleste tilfælde opdaget før eller
siden. Flest overtrædelser sket i forbindelse med oprettelse af den ny CD-række, hvor der må være 2

C- spillere og 2 D-spillere. Det har så betydet, at man ikke kunne benytte C-spillere i D-rækken, som
man kunne de forrige år. Og det havde flere ikke opdaget.
Behandlingen af protesterne er i flere tilfælde trukket ud i urimeligt lang tid. Det skyldtes, at vi har
arbejdet alt for meget med at flytte holdkampe i sæsonen. Disse her og nu flytninger har været
prioriteret forud for behandlingen af protesterne og dermed forårsaget den lange behandlingstid.
Vi forventer selvfølgelig at alle protesterne er behandlet og afgjort inden turneringen slutter.
Alt skal være klart inden op- og nedrykning kan foretages til den nye sæson.
Gebyroversigten:
Gebyroversigten er blevet opdateret. Ingen væsentlige ændringer i bod og strafgebyrer.
Frem mod næste sæson foreslås holdturneringsgebyret justeret til 1100 kr. for hold, som spiller 12 og
13 kampe og 700 kr. for hold, som spiller under 12 kampe. Den pågældende justering skal vedtages på
det kommende repræsentantskabsmøde 2019.
Hermed kommer vi på samme prisniveau, når vi sammenligner med de øvrige kredse, men vi ser ikke
nogen grund til en større opjustering lige nu ud over de to foreslåede justeringer på holdturneringsgebyrerne.
Til gengæld har vi i sæsonen kørt en politik der betød, at flytning af holdkampe, som ikke involverede
administrationen væsentligt, ikke skulle koste noget (begge hold er enige, ingen halressourcer skal
flyttes i Københavns Kommune og der er plads på et eventuelt nyt sted).
Kommunikation:
Når vi som kreds eksempelvis beder holdledere og klubber om at melde tilbage, om man ønsker at
deltage i DMU Hold for Ungdommen, så er det bydende nødvendigt at man gør det. Der sidder mange
andre interessenter og venter på en chance og det er illoyalt blot at se bort fra kredsens henvendelse.
HU har således igen i år oplevet holdledere, som ikke har svaret på 2 på hinanden følgende
henvendelser omkring deltagelse i DMU Hold, hvilket forsinkede en proces, som i forvejen var presset
i tid.
Dette er stadig helt uacceptabelt og i strid med BADKBH love §9.
Problemet blev debatteret på repræsentantskabsmødet i 2017, på holdturneringsmødet for Ungdom i
2017 og på holdturneringsmødet for SEN/VET i 2017 og er også udsendt i referater fra møderne til alle
klubber og igen på alle møderne i 2018.
Alligevel gentager nogle få den manglende reaktion frem mod dette års tilmelding til DMU Hold.

Københavns Kommune:
Problemerne omkring hal-tider i Københavns Kommune hober sig op. Man går fra den ene IT-platform
til den anden uden at sikre sig, at det virker og man udskifter medarbejdere i alle lag uden at
kommunikere opgaverne videre til de nye medarbejdere.
Nu har man også varslet gebyrer på brug af faciliteterne både til træning og til holdkampe.
Gebyropkrævning skal træde i kraft 01.07.2019 og vil, hvis reglerne gennemføres som planlagt,

medføre en væsentlig udgift for klubberne i Københavns Kommune. Forhåbentlig kommer der et stort
pres på politikerne i KK, så sagen tages af bordet inden sommer.
BadmintonPeople:
Holdturneringsudvalget vil igen i år gerne appellere til klubberne og til holdlederne.
Der er mange tilfælde i BadmintonPeople, hvor data omkring klubberne, deres bestyrelser,
udvalgsmedlemmer og deres holdledere samt omkring deres medlemmer ikke er opdateret.
Dette har betydning for kommunikationen mellem klubberne indbyrdes og mellem klubberne og
kredsen, og det har i særdeleshed betydning i forbindelse med afbud til holdkampe.
Hvis man ikke kan komme i forbindelse med holdlederen, så er det jo svært at melde afbud i tide.
HU henstiller derfor til alle at kontrollere de oplysninger, som ligger om klubben i BadmintonPeople
samt at få rettet bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og holdledere med mobil nummer og
mailadresser især efter forårets generalforsamlinger og i forbindelse med udpegning af holdledere til
den nye sæson.
Det skal dog siges at holdlederne i ungdomsturneringen med ganske få undtagelser har været
opdateret i BadmintonPeople i indeværende sæson. Der blev gjort et stort arbejde for at få de sidste
holdledere på plads inden Ungdomsturneringen gik i gang i slutningen af september 2018.
Specielt i Ungdomsturneringen er der behov for gode og sikre kommunikationslinjer, idet seneste
lovlige afbud er kl. 18.00 aftenen før kampdagen.

Tak for denne sæson:
Det har været en forrygende sæson med masser af gode matcher og Holdturneringsudvalget vil gerne
takke alle dem vi har samarbejdet med i klubberne og på holdene i den netop afsluttede holdturnering.
Der er en rigtig god og saglig tone mellem klubledere, holdledere og Badminton Københavns
Holdturneringsudvalg uanset hvor alvorlig en sag vi behandler sammen.
Det håber vi kan fortsætte i de kommende sæsoner. Tak for i år.
Holdturneringudvalget
Kurt Mehlsen
Formand
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Beretning fra SSU for sæsonen 2018-19
Udvalget har denne sæson bestået af Lars Holmberg (formand), Kristoffer Knudsen og Philip Tu Duong
Københavner Cup var blevet nytænkt, en ny turneringsform, med en indledende kamp, og så et finalestævne.
Her skal lige afleveres en stor tak til Gladsaxe Søborg Badmintonklub, for at stille hal til rådighed til
finalestævnet.
Klubberne fik en indledende kamp, som så placerede klubben i en af de 2 finalepuljer. Vi endte ud med 8 hold,
hvilket var perfekt til finalestævnet. Alle klubber fik en semifinale og så enten en kamp om 3. pladsen eller en
finale. Præmierne var delt ud, så der var noget at spille om i alle kampe på finaledagen.
Finalegruppen for de hold, der tabte deres indledende kamp, blev vundet af BC37 med en finale sejr på 9-4
over HB2000, mens 3. pladsen blev vundet af VBK med en sejr på 9-4 over VBC.
Finalegruppen for de hold, der vandt deres indledende kamp, blev vundet af HBC med en finale sejr på 8-5 og
SIF, mens 3. pladsen blev vundet af SAIF med en sejr på 9-4 over GSB.
STORT TILLYKKE til vinderen af årets Københavner Cup 2018 – HBC
Ligeledes et STORT TILLYKKE til BC37 med sejren i deres pulje.
Arbejdsgruppen er allerede i gang med at se, hvordan vi kan lave turneringen mindst ligeså god som i år,
måske endda bedre. Denne sæson, var vi sent ude med tilmeldingen og turneringen blev lavet lige op til den
skulle starte. Til næste sæson kommer tilmeldingen sammen med holdturneringen, derfor kender vi deltager
antallet meget tidligere, hvilket giver længere tid til forberedelse af turneringen.

Østmesterskaber er en turnering, der arrangeres i samarbejde mellem København, Sjælland, Lolland-Falster og
Bornholm.
Turneringen bliver normalt afholdt i november, men pga. at der var flyttet rundt i den internationale kalender,
kunne man se, at det ville koste mange tilmeldinger, turneringen ville blive for lille, derfor valgte man at aflyse
årets turnering.
Jeg forventer at vi får turneringen op at køre igen næste sæson.

I oktober og november, havde vi spillere afsted til 4 turneringer i Europa.
Ungarn – 3 spillere
Norge – 5 spillere
Irland – 1 spiller
Skotland 3 spillere
Ungarn, Challenge turnering, fine resultater, HD er eneste sted, hvor endestationen blev til et seedet par i
kvalifikationen, men til et par der gør det rigtig godt i hovedturneringen bagefter. I DS vinder vi en kamp, før der
tabes til en seedet spiller. Bedst gik det i HS, efter 2 sejre, den ene over en seedet spiller, blev det til et
nederlag i 3 sæt til den topseedede spiller.
Resultater:
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=8EAC112E-8043-48F3-B346-A156519D0ED9
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Norge, International series turnering (niveauet under Challenge). Vi har 5 spillere afsted, har et par seedet
spillere, 2. seedet i DS og HD, topseedet i MD. MD kiksede de topseedede, men så var det jo godt at vi havde
et u seedet par, som kunne vinde turneringen. I DS tabte vi tidligt et en koreaner, der var 3 stærke koreanske
DS’er med, de 3 dominerede turneringen med begge finalepladser. Ud over det var der en enkelt koreansk HD
med, den var topseedet, og slog vores 2. seedede HD i finalen.
Resultater:
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=115D7C44-47FF-4C05-B9BE-EC7BC342C1CA
Irland, Challenge turnering, deltager med en enkel HS, efter 2 sejre, blev det til et nederlag til den topseedede
spiller i 2 sæt, men med en føring på 19/11 i 2. sæt, burde det nok være endt som en 3 sæts kamp. Men fin
indsats.
Resultater:
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=D1AE0987-DCF6-4BFB-8E1E-E83099025AF1
Skotland, til trods for at det blot var en Challenge turnering, med samme præmiesum som Ungarn, var det et
enormt stærkt felt der stillede op, Victor Svendsen, der var topseedet i Ungarn, var blot seedet som nr. 8 her.
Danmarks pt 4 bedste HD(Daugaard/Søgaard), var kun seedet som nr. 8. Trods de stærke modstandere, tabte
alle dog i 3 sæts kampe. Vi vandt som det eneste et par mixdoubler. Godt kæmpet af spillerne.
Det er umuligt at vide hvem der stiller op, og alle kan jo stille til start, men at samtlige engelske
landsholdsspillere kun undtaget ”The Adcock’s” stillede op, tja, det var ikke lige forventet.
Resultater:
https://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=B092BC4D-1959-42BF-A5B724B63C3DE316&d=20181121

Traditionen tro, slutter vi sæsonen af med en fransk turnering i Strasbourg, da dette skrives, er vi i gang med at
planlægge turneringen, vi satser i år på at sende 6-7 spillere. Turneringen afvikles med puljekampe i de
indledende runder, hvilket giver mange gode kampe til alle spillere der er med.
Ligesom sidste sæson, prøver vi at arbejde med mange U19 spillere, da kredsen ellers ikke har de store tilbud
til den spillergruppe. Igen i år har vi pga. styrken på spillerne i København haft en del U17 spiller med. Spillerne
kan så få opbygget den vigtige rutine, som kun kommer ved at blive prøvet af på fremmed grund. På den måde
kan vi være med til at forberede dem, som ikke klarer nåleøjet og kommer i forbundsregi, men stadig har
talentet til at slå igennem senere som seniorer.
I år vil jeg gerne takke Kristoffer Knudsen for det store arbejde han har ydet. Samt byde Philip Tu Duong
velkommen.
Lars Holmberg, formand SSU
Marts 2019
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28. februar 2019
Badminton København, USU-beretning for sæsonen 2018 – 2019
USU udvalg
USU-udvalget har i sæsonen bestået af Gitte Pedersen, Sung Jakobsen, Charlotte Kongshammer, Carsten
Werge, Henrik Parkhøi, Kurt Wolff og Susanne Kauffmann (formand). Kurt Wolff er for nylig udtrådt af USU
efter mange års tro tjeneste, men hjælper stadig ved KM. For nylig er indtrådt Philip Tu Duong og Jesper
Spang.
Kredstræning
Efter en sæsons pause, er kredstræning opstartet igen, men i et andet format end tidligere. I december blev
afholdt fælles-samling for de bedste U11 og U13-spillere. Trænere var Sune Levy Thomsen, Camilla Martin
og Lotte Thomsen. Forskellig opdeling blev afprøvet, bl.a. ren pigetræning. Konceptet var en stor succes og
skal gentages slut april. Det er besluttet ikke at afholde kredstræninger for de ældre spillere (U15/17/19).
Kredsmatch
Kredsmatch mod Badminton Sjælland afholdt i august med deltagelse af U11, U13, U15 og U17. Hver
holdkamp består af 13 kampe.
Danish Junior Cup
Desværre ikke afholdt denne sæson. Vil blive afholdt næste gang i efterårsferien 2020, hvor holdkampene
afholdes på Fyn og ”kobles på” Denmark Open. Det færdige koncept endnu ikke på plads.
Årets Hold U11
U11 holdet deltaget i den årlige kredsturnering på Fyn. Dette er et utrolig hyggeligt arrangement, der også
har stor fokus på det sociale aspekt kredsene imellem.
KM
KM afholdt som vanligt primo december for M- og E-spillere med indledende kampe i GBK og finaledag i SIF
om onsdagen. Udover de individuelle mesterskaber spiller man om Københavnerpokalen. Den tildeles den
klub som samlet får flest placeringer (1., 2. eller 3. pladser). I 2018 vandt Skovshoved.
Årets Ungdomsleder
I forbindelse med finaledagen til KM blev prisen til Årets ungdomsleder uddelt til Dorte Engelhardt, Lyngby.
Igen i år var det klubberne som indstillede egnede kandidater.
Årets Ungdomsklub
Ved finaledagen til KM blev Årets Ungdomsklub (DRIVE) også hædret.
Udlandstur
Tidligere har USU arrangeret kredstur til Hoensbroek, Holland i juleferien, men denne tur blev skønnet at
være for hård grundet meget lang bustur. I denne sæson blev i stedet afholdt kredstur til Malmø. Dette er
dog ikke optimalt – for mange forældre tager med og i U15 er flere spillere fra Københavnerkredsen

udsendt via landsholdet. I næste sæson vil en tur til Gøteborg – evt. i samarbejde med Sjællandskredsen –
blive forsøgt.
Fra USU skal der lyde en stor tak til klubberne for deres opbakning og engagement i ungdomsarbejdet.
Med venlig hilsen
Susanne Ørding Kauffmann
USU-formand

17. marts 2019.
Badminton København, BU-beretning for sæson 2018/2019
KMU 2018
Stor succes. 340 ungdomsspillere deltog. Det er stigning på 90 (250 deltog i 2017).
KMU blev afviklet i Valbyhallen for første gang. Hallen var fyldt med badmintonglade børn og der blev
spillet masser af gode og tætte kampe.
Til næste år holder vi KMU i Valbyhallen igen. Vi har i år lært en masse om det praktiske i hallen og
forventer en endnu bedre afviklet.
Udviklingsprojekt i Københavns Kommune
Evaluering af første år (2018) sendt til kommunen.
Hvad var projektets mål:
Formålet med dette projekt er at få flere børnemedlemmer i de københavnske badmintonklubber.
Den bærende idé er, at jo bedre klubberne fungerer og jo mere de udvikler sig, jo flere
børnemedlemmer vil kunne tiltrækkes og fastholdes.
Sammen med 12 badmintonklubber i Københavns Kommune ønsker Badminton København at
iværksætte nye initiativer, så flere børn mellem 3 og 12 år får mulighed for at spille badminton i
foreningsregi. Det vil vi sikre ved at oprette satellitafdelinger i bydele uden badmintontilbud til
børnefamilier samt udvikle og styrke badmintontilbuddene i bydele med få børnemedlemmer.
Som helhed skal projektet understøtte de særlige udfordringer og muligheder, klubberne har i en
storby, så vi sikrer medlemsvækst.
I løbet af den 3-årige projektperiode ønsker vi at øge antallet af børnemedlemmer mellem 3 og 12
år med 50 % svarende til 400 medlemmer.
Projektet spiller ind i samarbejdet mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Idrætsforum København
(DIF) og DGI Storkøbenhavn om understøttelse af det københavnske foreningsliv (Se
samarbejdsaftale her). Gennem et tæt samarbejde med klubberne vil vi arbejde for at skabe et
stærkere og mere bredt funderet foreningsliv i København.
Projektet vil bl.a. understøtte samarbejdsaftalen mellem Kultur Syd, Idrætsforum København og DGI
Storkøbenhavn ved at undersøge mulighederne for at afholde et større årligt tilbagevendende
badmintonevent.
Hvem var projektets målgruppe (køn, alder m.m.):
1. Primær målgruppe (Børn og unge i alderen 3-12 år)
2. Sekundær målgruppe (Badmintonklubberne)
3. Tertiær målgruppe: Skole og institutioner i de københavnske bydele
Beskriv de udførte aktiviteter:
Badmintonprojektet ”Mere Badminton i København” holder fortsat tidsplanen og har succes med
foreningsudvikling, aktiviteter og kurser. Vi har et godt samarbejde med klubberne og oplever, at
de er engagerede og ambitiøse. Det betyder, at vi oplever den forventede fremdrift.

I nedenstående findes en beskrivelse af status i projektet.

Spor 1: Oprettelse af satellitafdelinger
Vi har holdt et opstartsmøde med deltagelse af KBK, VBC, IBB, BiiB, BC37, BK36, Sct. Jørgen og SAIF.
Udviklingsforløb er påbegyndt i de fire spydspidsforeninger, som skal oprette satellitafdelinger i
anden halvdel af 2018.
Vi har i fællesskab med de fire klubber undersøgt, hvor det er muligt at oprette satellitafdelinger
og hvor det er mest egnet. Det har resulteret i:
 BC37 har oprettet en satellitafdeling i Prismen fra august. Klubben har oprettet to hold
med ca. 30 børn i alt.
 KBK har oprettet en satellitafdeling i den nye Lundehus-hal fra september. Klubben har
oprettet et hold med ca. 20 børn.
 VBC har oprettet en satellitafdeling i samarbejde med BFFIS i Sydhavnen fra august.
Klubben har oprettet to hold med ca. 30 børn i alt.
 VBC er i dialog med Lykkebo Skole om opstart af badminton i løbet af sæsonen
2018/2019.
 IBB havde forventet at søge tider i den nye hal på Kalvebod Fælled Skole. Desværre er det
blevet besluttet at tildele tiderne i hallen udenom den sædvanlige fordelingspolitik, og det
har derfor ikke været muligt for klubben at få tid. Dette er ærgerligt, da det er en klub
med medlemsvækst og gode frivillige kræfter, der havde set frem til at prøve kræfter med
en satellitafdeling i Ørestaden.

Desuden har vi haft dialog med lokale frivillige i Indre By og Nørrebro United. Det har resulteret i:
 Vi har hjulpet lokale frivillige med at stifte en ny klub i Indre By. Klubben hedder
Badminton i Indre By og har aktivitet i Kulturhuset Indre By. Pr. 1. juli 2018 har klubben ca.
30 børnemedlemmer.
 Vi har hjulpet Nørrebro United med at oprette et badmintonhold på Nørrebro
(Nørrebrohallen) i foråret – bl.a. har vi holdt et trænerkursus i foreningen. På holdet er
ca. 25 børn.
Spor 2: Foreningsudvikling i mindre klubber
De mindre klubber i København er blevet inviteret til opstartsmødet i projektet. Flere af dem (BK36,
Sct. Jørgen og SAIF) deltog og ser et udviklingspotentiale i at indgå i netværket.
På baggrund af mødet er indgået aktivitetssamarbejde med to klubber.
Aktivitetssamarbejdet med de mindre klubber udvides i løbet af sæsonen 2018/2019 og kommer til
at gå hånd i hånd med foreningsudvikling, så vi sikrer et solidt fundament i klubberne.

Spor 3: Kommunikation og Markedsføring
4 klubber har deltaget i en workshop om markedsføring og kommunikation i august 2018.
Til workshoppen fik klubberne:




En masse gode fif til, hvordan de får fat i nye medlemmer
Ideer til, hvordan de synliggør deres klub
Hjælp til at målrette deres markedsføring




Viden om, hvordan de får ”gæster” til at dukke op i klubben
Sparring på, hvordan de giver jeres ”gæster” en god oplevelse og hjælper dem hele vejen
fra ”gæst til medlem”

På baggrund af workshoppen har klubberne lavet en markedsføringsplan for sæsonen 2018/2019.
Derudover har vi samarbejdet med dem om en sæsonopstartskampagne i september.

Spor 4: Aktiviteter
Klubberne er godt i gang med aktiviteterne. Mange aktiviteter er allerede afviklet og aktiviteterne i
efteråret er allerede aftalt:













Fire klubber har haft skolesamarbejde.
Klubberne er i dialog med skoler og institutioner om samarbejde i første halvdel af 2019.
Fire klubber og tre satellitafdelinger har afholdt Vi elsker Badminton.
Vi har samarbejdet med fire klubber om afvikling af syv begynderturneringer.
Vi har planlagt yderligere tre begynderturneringer i november.
Vi har samarbejdet med seks klubber om afvikling af 17 Badmintonskoler ferieperioderne.
Fire klubber har MiniTon-træning. Vi er i dialog med to klubber om opstart af MiniTon i
sæsonen 2018/2019.
Vi har afholdt trænerkursus 1, Hjælpetrænerkursus 1+2 og et MiniTon-trænerkursus.
28 trænere har været på kursus indtil videre i 2018.
Trænerkursus 1 planlagt i november.
Til efteråret udvikles et fast track-kursus til forældre, som ønsker at være trænere.
Til efteråret udvikles i samarbejde med klubberne et aktivitetstilbud til forældre.

Hvilke samarbejdspartnere var der i projektet?:
 Københavns Badminton Klub (KBK) – Kirsten Hede
 Valby Badminton Club (VBC) – Teis Nielsen
 Islands Brygge Badminton (IBB) – Heidi Marie Paulsen
 Badminton i Indre By (BiiB) – Kjartan Herrik
 Badmintonklubben af 1937 (BC37) – Nicklas Jensen
 Badmintonklubben af 1936 (BK36) – Cecilie Bodholdt Pedersen
 Sank Annæ Idrætsforening Badminton (SAIF) – Mathias Teglbjærg
 Nørrebro United (NU) – Thomas Løven
Samt:




Kultur- og Fritidsforvaltningen
Skoler og børnehaver
DGI Storkøbenhavn

Hvor mange nye medlemmer under 25 år / nye frivillige / instruktøre har foreningen fået i
forbindelse med projektet?:
På baggrund af klubbernes tilbagemeldinger estimerer vi, at ca. 150 nye børn er begyndt til
badminton.
Hvordan videreføres aktiviteten i foreningen?:
Dette aftales med klubberne i løbet af sæson 2018/2019.
Har foreningen opnået projektets succeskriterier:
- Badmintontilbud er oprettet i Indre By og på Nørrebro
- Tre satellitafdelinger er oprettet.

-

Fire klubber er i gang med et udviklingsforløb
Syv klubber har deltaget i opstartsmøde
28 trænere/hjælpetrænere har været på hjælpetrænerkursus eller trænerkursus.
Fire klubber tilbyder MiniTon
Syv begynderturneringer er afviklet
17 badmintonskoler er afviklet
Fire klubber har haft skolesamarbejde.
En klub har haft samarbejde med børnehave
Fire klubber og tre satellitafdelinger har deltaget i Vi elsker Badminton
Fire klubber og tre satellitafdelinger arbejder målrettet med kommunikation og
markedsføring
Vi afventer medlemstal fra klubberne ved udgangen af 2018. Klubbernes tilbagemeldinger
lyder på en samlet medlemsvækst på ca. 150 børnemedlemmer.
Flere nye forældre er blevet involveret i klubberne og i satellitafdelingerne i forbindelse
med projektet.

Nicklas Jensen
Formand
Breddeudvalget
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Samarbejdet omkring planlægning og gennemførelse af dommergerningen er igen i år gået godt.
Blandt de klubber, som iflg. BD´s love skal have en dommer/dommeraspirant, er der kun en klub i
BK, der i denne sæson mangler en aktiv dommer, og dermed har fået/får bøder.

Vi har gennemført dommerkursus i efteråret 2018 med deltagelse af 8 kandidater, og alle bestod
den teoretiske eksamen. Imidlertid har 2 trukket sig efterfølgende. Så 6 forventes at blive indstillet
til dommer ved udgangen af sæsonen efter at have virket som dommeraspirant i stigen i
forskellige turneringer i denne sæson.

3 dommere har bestået Kredsdommereksamen.
Vi havde 2 dommere fra KDK i finalen ved VM i august. Erik Kirt i stigen og Christian Johannessen
som servedommer.

Instruktør Peter Ganes, tidligere certificeret BWF-dommer og BWF bedømmer i mange år, døde
den 29. maj efter længere tids sygdom.

Vi har igen i år kunnet dømme med normal besætning i alle turneringer, bortset fra lørdag, d. 23.
februar. Her måtte vi sætte holdturneringsdommere ind i 1. divisionskampe for at kunne frigøre
holdturneringsdommere i slutspillene om op-og nedrykning. Vi har igen i år haft stor assistance og
velvillighed fra Badminton Sjælland. De har hjulpet os med 17 udkald. Vi har i år hjulpet Sjælland 3
gange. Jeg opfordrer klubberne til at komme med dommeremner til det kommende
dommerkursus til efteråret.

Lige nu har KDK 28 (29) medlemmer, 1 mindre end sidste år.
Vi er 18 (19) dommere, heraf 8 (8) forbundsdommere, 5 (2) kredsdommere, 4 (8) dommere, og 1
(1) seniordommer. Vi er 8 (6) liniedommere, ingen (1) instruktør, ingen (1) passive og 2 (2)
æresmedlemmer. Herudover 6 (1) aspiranter.
2 dommere har valgt at stoppe i denne sæson og 1 har genoptaget dommergerningen.

KDK har i år 75-års jubilæum. Dette fejres med en jubilæumsfest for medlemmerne.

Det er vigtigt at understrege, at 1,15 m servereglen som nu er vedtaget af BWF pr. 30.11.2018
IKKE gælder pt. i Danmark, så det er stadigvæk de ”gamle” spilleregler, der er gældende i
turneringer i Danmark under BD, med mindre andet er vedtaget.

Fra den kommende sæson består Badmintonligaen af 8 hold (nu 10), og der spilles 9 kampe i
stedet for nu 6 pr. holdmatch, hvilket medfører, at der skal bruges 6 dommere pr. holdmatch.
Der kommer 2 1. divisionspuljer bestående af 8 hver (nu 1 af 8). Det kræver flere dommerudkald.
Det er på seneste Hovedbestyrelsesmøde i BD blevet vedtaget følgende: at ”klubber med hold i
Badmintonligaen og/eller 1. division skal senest i løbet af sæsonen 2019/2020 have tilmeldt
yderligere en person til dommeruddannelse”. Minimumskravet er således 2 dommere fra sæson
2019/2020 (hvoraf den ene kan være under uddannelse).
Der skal desuden laves en handlingsplan for at få fat i flere dommere fra de klubber, der har
holdturneringshold mv.

Det er et ønske og behov fra dansk side, at Danmark får flere internationale referees, så Danmark
også her fortsat kan være med til at markere sig på denne funktion indenfor badmintonverdenen.
Pt. har Danmark kun 1, Svend Arleth. Vi ser ofte dommere (tidligere dommere) have denne
funktion, men det kan også være nuværende turneringsledere og/eller andre
badmintoninteresserede.
Hvis du kender nogen, som kunne være interesseret, så giv mig en melding.

Vi har i BD-regi dømt i Badmintonligaen, Denmark Open, og til DIF’s danske mesterskaber. På
internationalt plan rundt omkring i Verden har vores forbundsdommere, BE-dommere og BWFdommere dømt 15 gange.
KDK siger tak til klubberne, BK’s bestyrelse og udvalg, Sjællands Dommer Klub,
og BD for et positivt og godt samarbejde i denne sæson.

Niels Holm Mortensen
Formand for KDK

