
nede og 



.

03-09-2020

Repræsentantskabsmøde 

den 17. august 2020

Velkommen
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Opsamling på COVID-19

• Indledning v/Kristian Boye Nielsen

• Klubudvikling v/konsulent Mathias Haulund
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Klubudvikling

• Børnebadminton

• Motionsbadminton

• Foreningsudvikling

• Træningsmiljø og træneruddannelse
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Børnebadminton

MiniTon

Fastholdelse af børn

• Begynderturneringer

• Badmintonskoler

• Hjælp til nye forældre

• Holdturnering

Rekruttering af børn

• Åbent hus

• Badminton i skole og institutioner

• Markedsføring
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MiniTon
Giv begejstringen videre…
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Giv begejstringen videre til næste 

generation…

03-09-2020
https://youtu.be/kthSVHvOXjA

https://youtu.be/kthSVHvOXjA
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Oversigt over MiniTon-produkter

 Til trænerne

̶ Trænerbogen

̶ Øvelseskort (60 forskellige 

lege og øvelser)

̶ MiniTon-armbånd (Til 15 børn)

̶ Redskabstasken

̶ DGI Trænerguiden

̶ MiniTon trænerkursus  

 Til klublederen

̶ Opstartsguide: 7-trin til MiniTon

̶ Markedsføringsmaterialer 

(trykte og digitale)  

̶ Bestil MiniTon-pakken på 

hjemmesiden

 Til børnene

̶ Start Kit til børnene

̶ MiniTon-Træf

̶ MiniTonseren
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Begynderturneringer

1. Nye badmintonbørn får en god oplevelse, når de begynder at spille turnering

2. Forældre bliver introduceret til turneringsbadminton

3. Første skridt på vejen til at spille pointgivende turneringer og holdturnering

18 Begynderturneringer i Storkøbenhavn

Hvidovre, Frederiksberg, Drive, Charlottenlund, BiiB, Rødovre, Islands Brygge, 

BC37, Valby

368 deltagere
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Badmintonskoler

1. Nye som erfarne badmintonspillere får en god oplevelse i ferien

2. Nye spillere får en stærkere tilknytning til sporten

3. Badmintonskoler skaber aktivitet i klubben i ferieperioderne

25 Badmintonskoler i 2019

BC37, Islands Brygge, Frederiksberg, Københavns Badminton Klub, BiiB, 

Rødovre, Valby

392 deltagere
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Motionsbadminton

1. Unge 13-25 år

2. Voksne 25-59 år

3. 60+
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Unge i badminton
Startpakke



Startpakke

– klar til sæsonstart 2020



Primær målgruppe:
Klubber (og ungdomsinstitutioner), som ønsker at starte et NYT 
badmintontilbud op for unge

Sekundær målgruppe:
Nuværende træningshold, som er optaget af at optimere deres eksisterende 
træningstilbud til unge (ung-senior, seniortrup, U17 træning osv.)

Hvem er målgruppen for de nye materialer?

Vores WHY (klubleder + ung):



Unge i badminton
– øvrige materialer

Flyer til unge (initiativtagere): 

Flyer til Klubleder:

Gavekort til holdet: 

Vi gir’ den første omgang
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Voksenbadminton

Stor kampagne i 2019 for voksenbadminton

Masser af smash, smil og sjov i hallen

Få flere medlemmer

• Nybegyndere, der aldrig har spillet badminton før

• Tidligere spillere, som typisk har været aktive ungdomsspillere, men af forskellige 

årsager ikke har været aktive i en årrække

• Nuværende banelejere i klubben

• Forældre til klubbens ungdomsspillere

Hjælp til opstart og markedsføring

40 ugers træningsguide
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60+

Voksende befolkningsgruppe, som kan aktiveres i dagtimerne.

60+ Badminton er motion, fællesskab og gode oplevelser, der er velegnet 

til 60+ målgruppen. 

https://www.bevaegdigforlivet.dk/badminton/for-nye-

spillere/60plusbadminton

https://www.bevaegdigforlivet.dk/badminton/for-nye-spillere/60plusbadminton
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Klubkontakt

1. 33 foreningsbesøg

2. 6 netværksmøder

3. 6 klubudviklingsforløb

Vi er til for jeres skyld og vi kommer 

gerne ud til jer – til en snak om 

klubben, jeres behov, udfordringer og 

udviklingsmuligheder
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Træneruddannelse

• Hjælpetrænerkursus 1 og 2

• Trænerkursus 1, 2 og 3

• Frivillig badmintontræner

• Styrk Klubbens Træningsmiljø



STYRK KLUBBENS 

TRÆNINGSMILJØ

Træneruddannelse på din hjemmebane 



Hvad kan Styrk klubbens træningsmiljø

• Udvikling af træningsmiljøet i DIN klub – med fokus på værdierne 
GLÆDE, UDVIKLING, FÆLLESSKAB, OPLEVELSE OG LEG

• LET TILGÆNGELIGT, da det foregår i din klub/hal

• ALLE KLUBBENS TRÆNERE DELTAGER i forløbet samt evt. 
sportslige ansvarlige /udvalgsmedlemmer.

• Et forløb er op til 12 TIMER

• Underviseren har ERFARING med udvikling af træningsmiljø



5 gode argumenter for hvorfor det skal til din 

klub

• Kombination af BADMINTONUDDANNELSE og de UDFORDRINGER I oplever i 
klubben, så trænere MOTIVERES til videreuddannelse og udvikling

• Klubben får en RØD TRÅD i jeres træning både på kort og lang sigt

• Det giver dine trænere et solidt FUNDAMENT at udvikle klubben gennem fælles 
VIDENSDELING og bedre kobling mellem jeres træninger i klubben

• Tidspunktet planlægges så det passer trænerne fx i forbindelse med træningen

• Indholdet målrettes jeres klubs situation og behov - du ved bedst, hvad der er relevant 
for din klub
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Valg af formand i Badminton 

Danmark 

• Indlæg fra de to kandidater

• Spørgsmål og debat
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Dagsorden i henhold til lovenes § 15: 

• Godkendelse af repræsentanter.

• Valg af dirigent.

• Beretning om kredsens virksomhed fremlægges af forretningsudvalg og udvalg.

• Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

• Budget og forslag til kontingent for den næste sæson fremlægges af den 

økonomiansvarlige.

• Behandling af indkomne forslag

• Valg af bestyrelse

• Valg af repræsentanter til Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde 12. september

• Eventuelt

Dagsorden
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Formandens beretning

1. Corona/Covid-19

2. Regnskab

3. Medlemstal

4. Aktiviteter - pigetræning

5. Ketchersportens Hus

6. Min sidste beretning

7. Tak
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HU Beretning

Holdturneringen: 

Afvikling og afslutning 2019/2020 for UNG, SEN og VET

Planlægning af den nye sæson 2020/2021:

Samarbejdet med BADSJÆ

Runder i holdturneringen i løbet af sæsonen

(ferieperioderne skaber problemer – for få runder at arbejde med)

Protester og Administrative afgørelser:

Specielt afgørelsen i 40+, Elite
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HU Beretning

Københavns Kommunes haller:

Basislisten 2020-2023

Adgangskontrolsystemer

Foreningsportalen

BadmintonPlayer:

Klubbernes ajourføring af data

Ranglisten:

Generel opdatering af ranglistepoint for UNG og for VET
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HU Beretning

Landsdækkende reglement for SEN + holdturneringen i 

BADDAN:

Holdstørrelser

Implementering af rangliste i rækkeopdelinger

Anden konstruktion af DM for SEN+ hold 
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SSU Beretning

Københavner Cup:

• Hvordan afvikles den nu

• Hvordan skal vi afvikle den fremover?

Østmesterskaber:

• Endeligt farvel til turneringen

Udenlandske turneringer:

• Hvilken slags turneringer

• Hvem sendes ud



.

03-09-2020

BU Beretning

KMU 2019

Stor succes. 380 ungdomsspillere deltog. Det er stigning på 40 (340 

deltog i 2018).

KMU blev afviklet i Valbyhallen for anden gang. Hallen var igen i år 

fyldt med badmintonglade børn og der blev spillet masser af gode og 

tætte kampe.  
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BU Beretning

Kredstræning for piger

Pilotprojekt 'Kredstræning for piger' er gennemført med 28 piger i 

aldersgrupperne U11, U13 og U15 fra 12 københavnske klubber.

Kommende tilbud til piger

På baggrund af erfaringerne med pilotprojektet er udstukket rammer 

for tilbud til piger i hele kredsen. I samarbejde med klubberne er det 

ønsket at kunne give flere piger et tilbud. 
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BU Beretning

Projekt ”Mere Badminton i København”

Formålet med dette projekt er at få flere børnemedlemmer i de 

københavnske badmintonklubber.

Målet er at øge antallet af børnemedlemmer mellem 3 og 12 år med 

50 % svarende til 400 medlemmer.

Projektperioden er 2018-2020.

Projektet holder tidsplanen og har succes med foreningsudvikling, 

aktiviteter og kurser. 
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BU Beretning

Klubbernes medlemstal fra 2018 viser en samlet vækst på 23,4 % 

(ca. 257 medlemmer) for børn 0-18 år og en samlet vækst på 17,6 % 

(127 medlemmer) for børn 0-12 år.

Klubbernes medlemstal fra 2019 viser en samlet vækst på 17,9 % 

(ca. 243 medlemmer) for børn 0-18 år og en samlet vækst på 15,9 % 

(135 medlemmer) for børn 0-12 år.

Samlet set i kredsen ser vi en medlemsvækst på 8 % (315 

medlemmer) for børn 0-18 år og en medlemsvækst på 7 % (167 

medlemmer) for børn 0-12 år.
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Dagsorden i henhold til lovenes § 15: 

• Godkendelse af repræsentanter.

• Valg af dirigent.

• Beretning om kredsens virksomhed fremlægges af forretningsudvalg og udvalg.

• Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

• Budget og forslag til kontingent for den næste sæson fremlægges af den 

økonomiansvarlige.

• Behandling af indkomne forslag

• Valg af bestyrelse

• Valg af repræsentanter til Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde 12. september

• Eventuelt

Dagsorden
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Valg til bestyrelse

 Formand – Kristian Boye Nielsen – på valg (ikke villig til genvalg)

 Næstformand – Philip Tu Duong – ikke på valg

 Bestyrelsesmedlem – Jesper Spang – ikke på valg

 Holdturneringsansvarlig – Kurt Mehlsen – på valg (villig til genvalg)

 Seniorudvalgsformand – Lars Holmberg – på valg (villig til genvalg)

 Veteranudvalgsformand – Vakant

 Ungdomsudvalgsformand – Susanne Kauffmann – ikke på valg

 Breddeudvalgsformand – Nicklas Jensen – ikke på valg

 Dommerudvalg – Niels Holm Mortensen – ikke på valg

 Revisorer – på valg

03-09-2020
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Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde 12. september

Valg af delegerede
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Eventuelt


