Til Badminton Midtjylland
Horsens, den 30. november 2018
Årets Ungdomsklub 2019
Horsens Badminton Klub vil gerne melde sig på banen, som Årets Ungdomsklub 2019!
Vi mener, at Horsens Badminton Klub (HBK), har gjort sig fortjent til denne pris, idet klubben
igennem de seneste år har ydet en stor indsats i forhold til at sikre høj kvalitet i træningen
samt et godt socialt fællesskab for klubbens ungdomsspillere – og dette med stor succes.
Denne succes er ikke kommet natten over, men har været igangsat siden en ny bestyrelse i
2014 begyndte at arbejde med HBKs profil som en åben og udadvendt klub. Det har været
vigtigt for bestyrelsen, at få udbredt badmintonsporten og de gode fysiske og sociale rammer,
der er i HBK til byens borgere og skoler i området.
HBK leverer bl.a. badmintoninstruktion på flere folkeskoler, hvor vores uddannede trænere
gennemfører idrætsundervisningen – også til inspiration for lærerne. Sammen med
Langmarksskolen afvikles hvert år et 3-ugers projektforløb for hele mellemtrinnet med succes.
I lokalområdet deltager HBK desuden i ”Juniorkamp” i samarbejde med Sport Horsens, hvor
børn i indskolingen har mulighed for at afprøve seks idrætsgrene. Endvidere afholdes årlige
badmintonskoler, hvor børn og unge kan prøve kræfter med badmintonsporten. Det er vigtigt
for HBK at udvise tilstedeværelse og gøre opmærksom på vores gode træningstilbud samt
vise, at vi er klar til at introducere og udvikle alle børn og unge, som har den mindste
interesse for sporten.
For de allerede eksisterende medlemmer skal det være fedt at spille badminton i HBK, hvilket
vi sikrer ved, at de fysiske rammer fremstår velholdte og indbydende, men det er ikke fedt at
spille badminton, hvis det sociale fællesskab ikke følger med. For ungdomsspillerne
understøttes kammeratskabet gennem arrangementer såsom fælles klubture for alle rækker
og niveauer, opstartsfjer med overnatning, bowling, natbadminton, fællesspisning med
foredrag, mentaltræning, generationsbadminton og egne arrangerede holdkampe for
nybegyndere sammen med naboklubber. Vi er ligeledes lykkes med at fastholde mange pigespillere i klubben, hvilket tidligere har været en udfordring. Endvidere arbejdes der målrettet
på at sikre en glidende overgang fra ungdoms- til seniorspillertruppen for at fastholde
ungdomsspillerne i sporten.
Bestyrelsen har prioriteret at investere i gratis spilletøj til alle ungdoms- og seniorspillere,
således at det er meget synligt at alle repræsenterer HBK – uanset niveau.
HBK har i sidste sæson uddannet hele syv hjælpetrænere, som nu deltager i den daglige
træning på forskellige hold, eller hjælper med at coache sine holdkammerater, når de er afsted
til stævne eller holdkamp. Der er altid god opbakning spillerne imellem, og HBK har også
oplevet en umanerlig flot forældre- og bedsteforældreopbakning til de arrangementer og
stævner, som klubbens spillere deltager i.
Vi synes, at HBK er et godt eksempel på en velfungerende ungdomsklub, hvor vi både oplever
et godt socialt sammenhold uanset alder og niveau, men samtidigt også god progression og
udvikling hos den enkelte spiller med deraf følgende flotte resultater. Vi er sikre på, at det
gode klubmiljø har været årsag til en medlemsfremgang på 25% fra 2015 – 2018, så vi nu er
170 ungdomsspillere i HBK. Vi har i år 13 ungdomshold, som er tilmeldt holdturneringen hvoraf de fire af holdene er i samarbejde med klubber fra oplandet.
På baggrund af ovenstående, indstiller vi Horsens Badminton Klub til Årets Ungdomsklub 2019!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Horsens Badminton Klub

