
 

 

Beretning fra formanden 
 
Corona/Covid-19 ramte os alle som en tsunami med store konsekvenser for alle, vores samfund, vores klub-
ber, spillere og hele badmintonsporten. Ikke siden 2.verdenskrig har vi oplevet noget som fik så stor indvirk-
ning på vores liv og vores mulighed for at være aktive og sociale sammen i vores badmintonklubber og bad-
mintonfællesskaber. Det har betydet at vores aktiviteter og arrangementer ophørte med øjeblikkelig varsel 
den 11. marts, og dette har haft store konsekvenser for træning, holdturnering og vores badmintonfælles-
skab. Vi har alle skulle forholde os til en helt ny virkelighed med enorme begrænsninger samt håndtere situ-
ationer vi ikke har prøvet før. Jeg er sikker på at vi som sport overlever – og det gør alle vores klubber også, 
men det bliver hårdt med flere bump på vejen og vi skal agere anderledes end vi hidtidigt har gjort. Der vil 
være store forskelle på hvorledes klubberne rammes af følgerne – nogen vil stort set ikke blive ramt økono-
misk, mens andre kan blive særdeles udfordret, da en stor del af deres indtægtsgrundlag består af indtægts-
givende aktiviteter på markeder og festivaler som aflyses eller kun gennemføres i reduceret udgave. Men det 
er sikkert at alle klubber rammes af, at vi ikke har haft nogen aktiviteter i 3 måneder, og først kommer i gang 
igen kort før sommerferien. Men det er nu vi skal forsøge at fastholde og udvikle vores fællesskab i klubberne, 
så vi sikret at vi kommer bedst muligt ud af den specielle situation. Hvordan vi kommer videre vil være for-
skellig fra klub til klub, men vi vil i Badminton København gerne være behjælpelige med at hjælpe alle klubber, 
og der forefindes allerede i dag ideer og koncepter vi kan underbygge denne hjælp med. Vi kan ligeledes 
udbygge disse tilbud, hvis der er behov for dette, som f.eks. erfa-møder mv., hvor vi kan inspirere hinanden 
med de tiltag som der igangsættes i klubberne.   
 
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 – Bred-
deudvalgsformand, Kurt Mehlsen – Holdturneringsansvarlig, Niels Holm Mortensen – Dommerrepræsentant 
og Jesper Spang som bestyrelsesmedlem. 
 
Regnskab for Badminton København 
Resultatet for 2019 udviste et alt for stort overskud på 107 t.kr., hvilket desværre er væsentlig bedre end 
budgettet. Dette skyldes primært væsentlige indtægter for Holdturneringen og færre udgifter til afviklingen 
af denne. Dette kan henføres til, at det er vores Holdturneringsansvarlige som drifter denne og ikke en lønnet 
person, og dette vil ikke være gældende i fremtiden. I budgettet for 2020 forventes og håbes på et større 
underskud trods øget indtægter, da vores omkostninger til det fælles samarbejde med DGI omkring Badmin-
ton København vil stige væsentligt. 
 
Medlemstal 
Badminton København har oplevet en medlemsfremgang på 4% i forhold til sidste år, hvilket er fantastisk flot 
og skyldes uden tvivl det gode og store stykke arbejde der sker ude i klubberne.  
 
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 klubberne 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 sti-
gende medlemstal i fremtiden.  
 
Hvis vi kigger på hvilke aktiviteter Mathias har arbejdet med i det forgange år, er jeg virkelig imponeret over 
at han har været i berøring med over halvdelen af Badminton Københavns klubber. Nedenfor er oplistet de 
aktiviteter og tilbud som vi udbyder til samtlige klubber:    
 
Klubudvikling 

• 15 besøg i klubber 
• Netværk for store klubber i Storkøbenhavn 
• Netværk med badmintonklubber i Københavns Kommune (ungdom) 
• Netværk med klubber på Frederiksberg (ungdom) 
• 8 udviklingsforløb: Udvikling af træningsmiljø, klubmiljø, organisation og opgavestyring, frivilligheds-

strategi, kommunikation og markedsføring etc. 
 

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 
• 18 Begynderturneringer i samarbejde med klubber 
• 26 Badmintonskoler i samarbejde med klubber 

   
Koncepter til klubberne 

• Ungdom: MiniTon, Begynderturnering, Badmintonskole, samarbejde med skoler og børnehaver. 
• Motionister og 60+: Voksenfjer, Fleksifjer, BadmintonFitness og Inspirationstræning. 
  

Træneruddannelse 
• MiniTon-inspirationstræning 
• Hjælpetrænerkurser 
• Basistræneruddannelse 

 
Jeg vil opfordre samtlige klubber, især på baggrund af den situation vi har oplevet i dette forår, til at benytte 
jer af alle de tilbud som vi udbyder, og hvis i har spørgsmål eller ønsker hjælp eller sparring, så kontakt Ma-
thias – det er hans fornemmeste opgave at hjælpe alle vores klubber.  
 



 

 

Der har i løbet af sæsonen været et fornuftigt aktivitetsniveau på mange områder, trods Corona/Covid-19 
krisen, med holdturneringen i centrum. Tak til alle de personer som har arrangeret og hjulpet med hold-
kampe, turneringer, fællestræning, samlinger mv. Til gavn for badmintonsporten og vores klubber. Yderligere 
har vi formået at igangsætte pige fællestræning med stor succes, og jeg håber vi kan udbrede dette yderligere 
i den kommende sæson. Jeg håber at mange og flere klubber vil være med til at bidrage med trænere og 
faciliteter til dette projekt, så dette kan udvikles og udvides til flere geografiske områder i kredsen. 
 
I Badminton København vil vi i samarbejde med DGI Storkøbenhavn de kommende år fortsætte med at ar-
bejde benhårdt for at hjælpe og understøtte klubberne med initiativer og koncepter til at rekruttere og fast-
holde medlemmer samt udvikle klub- og træningsmiljøerne. 
 
For to år siden påbegyndte vi visionen Ketchersportens Hus på Kløvermarken sammen med 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. I forbindelse med budgetforliget i 2020 lykkedes 
det os på ny at få midler til foranalysen til dette spændende projekt. Vi er allerede i gang med dette og håber 
det i løbet af nogle år kan være med til at etablere Ketchersportens Hus. 
 
Dette bliver min sidste beretning som Formand for Badminton København, da jeg ikke genopstiller til valg. 
Baggrunden for dette skyldes at jeg stiller op som kandidat som Formand for Badminton Danmark. Bestyrel-
sen har valgt at indstille Kristian Pihl som ny Formand og jeg er sikker på at han vil overtage styrepinden med 
stor succes. Jeg vil selvfølgelig være behjælpelig med overdragelsen og løbende stå til rådighed i fremtiden, 
hvis bestyrelsen eller Kristian udtrykker behov for dette. 
 
For mig har det altid været – og vil altid være - klubberne og kredsene som er det vigtigste for badmintons-
porten i Danmark. Det er klubberne og kredsene som er hele grundlaget for vores sport, uanset om det hand-
ler om bredde eller elite. Det er her, hvor vores badmintonsportens værdier – Fællesskab, Udvikling, Glæde 
og Oplevelser skabes, og det er Badminton Danmark som skal være med til at underbygge og understøtte 
disse værdier i samarbejde med kredse og klubber.  
 
De visioner og ideer jeg havde, da jeg blev valgt som Formand for Badminton København i 2015, synes jeg vi 
har fået igangsat med et unikt samarbejde DGI, som har betydet vi er blevet væsentlig mere relevante for 
vores medlemsklubber. I 2016 indgik vi en samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn, som medførte at vi 
ansatte Mathias Haulund som dedikeret badmintonkonsulent. En satsning som betød, at vi fik et omdrej-
ningspunkt for klubberne og for vores udviklingsarbejde i kredsen. Mange klubber har haft fornøjelsen af 
Mathias og jeg håber dette kan forsætte mange år i fremtiden, og kredsens klubber har de seneste 4 år 
opnået en medlemsfremgang på i alt 6%. Yderligere har vi udbygget vores holdturnering med en politisk 
ansvarlig for dette område, og vi har efter min mening Danmarks bedste holdturnering som spænder fra U9 
til Veteran 70+. Der er der ingen andre kredse som kan prale med. Politisk har vi formået at blive opfattet 
som en seriøs og relevant samarbejdspartner hos vores vigtige samarbejdspartnere – Badminton Danmark, 
DGI Badminton, DGI Storkøbenhavn, kommunerne (især København) og DIF. 
 



 

 

Vi er ikke færdige med at udvikle Badminton København, og vi skal i fremtiden være bedre til at synliggøre 
og kommunikere vores aktiviteter og arbejde overfor klubber og spillere. Et arbejde der er igangsat i besty-
relsen og som jeg glæder mig til at følge.  
 
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 udpegede personer i udvalg, og alle 
personer i bestyrelsen i Badminton København for deres indsats i løbet af min formandstid.   
 
Kristian Boye Nielsen 
Formand 
Badminton København 
  



 

 

Beretning fra Holdturneringudvalget 
 
Holdturneringsudvalget (HU) har i sæson 2019/2020 haft følgende sammensætning: 
Kurt Mehlsen (Formand), Lars Holmberg (SSU), Susanne Ørding Kauffmann (USU), Nicklas Jensen (Breddeud-
valg). 
Repræsentant fra VETU er stadig ikke fundet. 
Tak til hele holdet for en helt igennem godkendt indsats, som er udført ved siden af arbejdet i den enkeltes 
eget udvalg. 
 

Holdturneringen 
 
Generelt: 
Holdturneringen i alle aldersgrupper er forløbet som planlagt til og med uge 10, hvor Corona- sanktionerne 
satte en stopper for al badminton. Det har så betydet at flere rækker/serier ikke er færdigspillet endnu og 
der er lavet flere planer for, hvordan vi afslutter holdturneringen, afhængig af hvad myndighederne tillader 
i nærmeste fremtid til og med juni måned. 
Planerne for afslutningen bliver behandlet sidst i denne beretning. 
 
Seniorer: 
Holdturneringen fra Københavnsserien (KS) og ned til 4. Serie samt 30. Serie er forløbet ganske tilfredsstil-
lende. 
Der har deltaget 83 hold i seniorturneringen. Af disse er 2 hold blevet trukket ud undervejs i sæsonen. Plan-
lagt skal der spilles i alt 307 senior holdkampe i sæsonen, men Corona-krisen kan reducere det en smule. 
 
Vi administrerer stadig Københavnsserien efter DH-reglementets turneringsbestemmelser (Grundspil og 
Slutspil) men holdene i KS er desuden underlagt de administrative regler i Badminton Københavns eget hold-
turneringsreglement. 
 
I Seniorholdturneringen har vi i år haft deltagelse fra Brøndby BK og fra DTU Badminton (begge fra BADSJÆ), 
som har ønsket at prøve kræfter med den københavnske holdturnering. Begge hold har klaret sig fint og 
Brøndby BK er relativt sikker på at rykke op i 1. Serie i næste sæson. Flot klaret. 
 
Veteran: 
Badminton København har afviklet 8 serier i 40+, 7 serier i 50+, 3 serier i 60+ samt 1 serie i 70+. Det giver 139 
veteranhold i den københavnske turnering, heraf er 10 hold trukket ud i løbet af turneringen. Det betyder 
planlagt ca. 500 holdkampe i alle veteranserierne. 
 
Der har været nogle problemer vedrørende afviklingen af sidste runde i VET 40+ Elite rækken, idet de sidste 
4 holdkampe var planlagt til afvikling på den sidste DH-runde dag. Det har vist sig at være en dårlig idé at 
afvikle 40+ Elite i samme runde som DH-holdene spiller. Flere spillere deltager på flere forskellige hold og da 
det er sidste DH-runde er der tit meget på spil omkring op- og nedrykning. 
Den situation vil vi undgå i næste sæson. 
 
I denne sæson har vi afviklet en 70+ holdturnering med deltagelse af 4 hold, som har spillet ude/hjemme. 



 

 

Det er så vidt vides første gang i Badminton Danmarks historie, at der afvikles en 70+ holdturnering. 
Stor succes og de lidt ældre veteraner kan altså stadig spille badminton. Og har det ganske sjovt. 
Flere klubber har givet udtryk for at ville deltage i 70+ i næste sæson, så antallet af hold vil helt sikkert blive 
øget i sæson 2020/2021. 
 
Ungdom: 
Holdturneringen for de københavnske hold er 3-delt. 
Vi har vores egen holdturnering med hold i alle aldersklasser med 4 spillere (piger og blandede). Der var 132 
hold tilmeldt i denne sæson. Heraf har 5 hold trukket sig fra holdturneringen i løbet af året. Så har vi delta-
gelse 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. Disse fælles holdturneringer har deltagelse af 56 københavnske hold i denne sæson. Heraf 
har 1 hold trukket sig fra holdturneringen. 
 
I denne sæson har vi haft fornøjelsen af at møde 2 hold fra Bornholm, Allinge-Sandvig Badminton, som har 
deltaget i den københavnske holdturnering i U15 4400 4 piger og U15 6200 4 Spillere. 
Og det med så stor succes, at begge de bornholmske hold er inviteret med til DMU Hold 2020. 
Flere hold fra København (CBK, FKIF og FBK) har spillet holdkampe på Bornholm og havde i den pågældende 
weekend en fantastisk tur til Allinge-Sandvig. Mon ikke dette gentager sig i næste sæson. 
 
De fleste rækker er afsluttet og der er spillet over 900 holdkampe med københavnske ungdomshold hold 
involveret. 
 
Holdturneringen for ungdom har betydet at puljevinderne og enkelte 2. pladser er blevet inviteret til Dan-
marksmesterskaber 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 forventeligt med i alt 47 
hold på de forskellige lokaliteter. 
DMU Hold 2020 er endeligt aflyst på grund af Corona-krisen, idet det ikke var muligt at afvikle så stor en 
aktivitet indenfor forsamlingsforbuds reglerne. 
 
I sæson 2019/2020 har klubberne været rigtig gode til at planlægge DH-dagene, så der kun er Danmarkstur-
neringskampe, KS-kampe samt ungdomsholdkampe på DH-dagene. 
Det har betydet langt færre flytninger i planlægningsfasen på grund af pladsmangel. 
 
Protester og Administrative afgørelser: 
HU har modtaget og behandlet 12 protester i denne sæson. Protesterne har fordelt sig således: 7 i senior, 2 
i veteran og 3 i ungdom. 
Kendelserne i protest sagerne og i de administrative afgørelser kan ses på hjemmesiden. 
Der har samtidig været Administrative afgørelser (6), 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 tolk-



 

 

ninger af reglementer inden holdkampene blev afviklet, hvilket har decimeret antallet af efterfølgende pro-
tester. Det er meget positivt. 
 
Gebyroversigten: 
Det er ikke planen at ændre på satserne for bod og gebyrer i den kommende sæson. 
 
Kommunikation: 
Vi kan se en meget forbedret reaktionstid, når vi udsender mails til klubber og holdledere. Og det er særdeles 
positivt. Det er ganske få sager, hvor der har været behov for en rykker. 
Ligeledes har klubberne med ganske få undtagelser betalt de udsendte opkrævninger til tiden og i de fleste 
tilfælde, hvor en rykker er aktiveret, så har der været tale om misforståelser internt i klubben. Det har så 
betydet, at vi ikke har opkrævet rykkergebyrer i denne sæson. Er det ikke flot? 
 
Københavns Kommune: 
Den nye IT-platform, Foreningsportalen, er ikke verdens 8. vidunder. Langt fra. Men efter en lang og besvær-
lig indkøringsperiode har Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune (KFF/KK) fået de grundlæg-
gende moduler til at virke. Og da samtidig de lokale halbestyrere har udvist en stor grad af service, så har 
tingene fungeret i sæson 2019/2020. 
 
Men der er desværre stadig problemer med oversigt over haltider (hvor man kan se hvad der er ledigt i den 
enkelte hal, når der skal søges ekstratider) og ansøgningsproceduren omkring ekstratider og ændring af spil-
letider er så jernalderagtigt, at man godt kan konkurrere med hammer og mejsel på runesten. 
 
Og det sidste stunt fra centralledelsen i KFF/KK er så kommet i marts måned, hvor man pludselig uden varsel 
slettede den godt brugte basisliste og bad alle forbund og kredse om at ønske tider i hallerne på ny og ind-
skrive dem på en ny liste. Som i øvrigt var fejlbehæftet med ugeangivelsen. 
 
Nu har basislisten kørt upåklageligt i mange år (mere end 6 år) og de enkelte forbund har indbyrdes kunnet 
aftale ændringer på koordinationsmødet hvert år. Og man har været afhængige af at være sikre på de aftalte 
tider i hallerne rundt omkring i Københavns Kommune. 
 
Rigtig mange frivillige har nu brugt dage på at få en ny liste på plads. Og så er der mange sammenfald af 
ønsker, som skal koordineres, før en ny basisliste er fungerende. Og et koordinationsmøde er jo ikke aktuelt, 
Corona-krisen taget i betragtning. 
Hvad årsagen er til dette stunt er usikkert, men der gættes på problemer med indtastning i Foreningsporta-
len, som jo skal gentages årligt, hvis man ikke har haft det basisliste modul på plads i Foreningsportalen. 
 
 
BadmintonPlayer: 
Holdturneringsudvalget vil igen i år gerne appellere til klubberne og til holdlederne. 
Der er mange tilfælde i Badmintonplayer, hvor data omkring klubberne, deres bestyrelser, udvalgsmedlem-
mer og deres holdledere samt omkring deres medlemmer ikke er opdateret. Dette har betydning for kom-
munikationen mellem klubberne indbyrdes og mellem klubberne og kredsen, og det har i særdeleshed be-
tydning 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 Badmintonplayer samt at 
få rettet bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og holdledere med mobil nummer og mailadresser 
især efter dette års generalforsamlinger og i forbindelse med udpegning af holdledere til den nye sæson. 
Det skal dog siges at holdlederne med ganske få undtagelser har været opdateret i Badmintonplayer i inde-
værende sæson. 
Specielt i Ungdomsturneringen er der behov for gode og sikre kommunikationslinjer, idet seneste lovlige 
afbud er kl. 18.00 aftenen før kampdagen. 
 
Ranglisten: 
Den aktuelle rangliste har nu virket i et par år og den bliver mere og mere præcis. Ranglisteudvalget gør en 
stor indsats for at få ranglisten til at virke korrekt i alle aldersgrupper og i alle rækker. Men der er mange 
udfordringer, fordi man vil have alle aldersgrupper ind i samme rangliste. 
 
Der er specielt et par steder, hvor der er problemer. 
Overgangen mellem U17/U19 og Senior er ikke helt på plads. De point, som en U17 spiller har, passer tit ikke 
sammen med den rangliste, som bruges i forbindelse med udvælgelse af spillere på et Københavnsseriehold 
eller et Danmarksturneringshold. 
 
Desuden er der alt for store udsving i ranglistepointene i de lavere seniorrækker og i veteran- rækkerne. 
I forsommeren 2020 bliver der lavet en opdatering af de mange spillere, som ikke anses for korrekt indpla-
ceret på ranglisten i forhold til de rækker og aldersgrupper, som de spiller i. 
I store træk går processen ud på at man opgraderer de mange spillere, som ligger for lavt i forhold til et 
minimum i pågældende række/serie. Spillere, som i forvejen ligger højt i rækken/serien, forbliver med sine 
point. 
Det vil betyde at man i næste sæson spiller mod modstandere, som har mere normale ranglistepoint i forhold 
til deres badmintonkapacitet og vi får derved mange flere ”lige” kampe i de enkelte holdkampe. 
 
Overgang til holdopstilling efter rangliste i de lavere seniorrækker og i veteranrækkerne bliver glidende og vil 
formentlig først have fuld effekt i sæson 2022/2023. 
I den mellemliggende periode vil der så blive arbejdet på at få ens holdturneringsregler for kredsenes seni-
orholdturnering fra 1. Serie og lavere samt for alle aldersklasser i veteranholdturneringen. 
Herved kan vi så formentlig få sat gang i veteran holdturnering i de øvrige kredse i landet efter samme møn-
ster, som for øjeblikket fungerer så fint i den københavnske veteran holdturnering. 
Og dermed skaber vi mulighed for at lave en afsluttende holdturnering om Danmarksmesterskabet for klub-
hold til erstatning for det mesterskab som afvikles hvert år, men hvor holdene er blandede og kun skabte til 
lejligheden. Det nugældende er i ganske få klubbers og spilleres interesse. 
Ud over arbejdet med ranglisten for alle spillere, så bliver der også arbejdet med mulighed for mere ensar-
tede holdstørrelser i de forskellige rækker. Dette både fordi der mange steder mangler damer til holdene og 
fordi der mange steder udenfor de store byer er mindre mulighed for at stille disse store hold, for eksempel 
8+4 og 6+4. 
Hvor vi ender i dette udvalgsarbejde er ganske svært at spå om, men det har stor betydning for en landsdæk-
kende veteranholdturnering, at man over hele landet kan stille hold selv i de mindre klubber. 



 

 

Meget tyder på at 6+2 og 4+2 hold er passende. Hvis det bliver aktuelt, så vil der meget sandsynligt komme 
flere hold i Badminton København, fordi de store hold splittes op. 
På de næste repræsentantskabsmøder og holdturneringsmøder vil vi skabe en debat om dette emne, så 
klubberne får mulighed for at kommentere arbejdet med holdstørrelser. 
Det er derfor særdeles vigtigt at klubberne sender deltagere til disse møder i de næste 2-3 år. Således får 
man mulighed for indflydelse på beslutningerne. 
 
Corona-krisen og de lagte planer: 
Da restriktionerne blev indført den 08.03.2020 manglede Badminton København (BADKBH) stadig en eller to 
runder i flere rækker i holdturneringen. 
Der blev lagt planer for mulig åbning efter den 13.04.2020 og igen efter den 10.05.2020, men ingen af disse 
planer kom i brug, idet der først blev åbnet op efter den 08.06.2020. 
 
Plan C gennemføres, hvis der ikke åbnes op for Badminton den 10.05.2020 eller umiddelbart derefter. Planen 
går ud på at afslutte holdturneringen administrativt. 
De rækker, som er afgjort, får selvfølgelig det slutresultat med respektive op- og nedrykkere. 
Men de rækker, hvor en eller flere holdkampe mangler, vil blive administrativt afgjort således, at HU vurderer 
de hidtidige resultater og på baggrund af disse resultater og stillinger, så besluttes resultatet i den enkelte 
serie/række. 
Det vil selvfølgelig få betydning for planlægningen af holdturneringen i næste sæson, men vi benytter alle-
rede princippet med flere/færre hold i puljen/serien, hvis det er nødvendigt at indplacere nye hold mv. 
Så vil nogle måske spørge: ” Hvorfor afslutter man ikke bare med den stilling, som foreligger i øjeblikket?”. 
I de rækker, som endnu ikke er afgjort, er der mange steder forskel på antallet af spillede holdkampe. Det vil 
således være uretfærdigt overfor et hold som mangler 2 holdkampe at bortdømme dem i forhold til et hold, 
som måske allerede har færdigspillet, hvis der overhovedet er mulighed for at holdet kan indhente de foran-
liggende hold. 
De administrative afgørelser er afsluttet og en ny holdturnering er planlagt og offentliggjort, når repræsen-
tantskabsmødet bliver afholdt på en ny dato i august 
 
Tak for denne sæson: 
Det har indtil nu været en forrygende sæson med masser af gode holdkampe, og Holdturnerings- udvalget 
vil gerne takke alle i klubberne og på holdene i den netop afsluttede holdturnering. 
Der er en rigtig god og saglig tone mellem klubledere, holdledere og Badminton Københavns Holdturnerings-
udvalg uanset hvor alvorlig en sag vi behandler sammen. 
Det håber vi kan fortsætte i de kommende sæsoner. Tak for i år. 
 
Holdturneringudvalget  
Kurt Mehlsen  
HU-Formand  



 

 

Beretning fra Breddeudvalget 
 
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.   
 
Til næste år holder vi KMU i Valbyhallen igen.  
 
Udover KMU har vi i samarbejde med DGI gennemført tre trænerkurser og en lang række badmintonskoler 
og begynderturneringer i 2019: 

 18 Begynderturneringer med i alt 368 deltagere (Hvidovre, Frederiksberg, Drive, Charlottenlund, BiiB, 
Rødovre, Islands Brygge, BC37) 

 26 Badmintonskoler med i alt 392 deltagere (Valby, BC37, Islands Brygge, KBK, Frederiksberg, Rød-
ovre, BiiB) 

 Trænerkursus 1 med 19 deltagere 

 Hjælpetrænerkursus 1 med 29 deltagere 

 Hjælpetrænerkursus 2 med 13 deltagere 
 
 
Kredstræning for piger 
Pilotprojekt 'Kredstræning for piger' er gennemført med 28 piger i aldersgrupperne U11, U13 og U15 fra 12 
københavnske klubber. 
 
Pigerne er blevet tilbudt træning i to forløb med kompetente kvindelige trænere. Gennem kvalitetstræning 
knytter pigerne sociale bånd til andre piger i egen aldersgruppe og niveau på tværs af klubber. Deltagelsen 
øger pigernes motivation for at dyrke badminton og deltage i turneringer samt styrker deres spillemæssige 
udvikling og identitetsdannelse som badmintonspillere. 
 
Pilotprojektet har givet en række erfaringer i forhold til form og udbytte. For en stor del af pigerne har træ-
ningen været ugens højdepunkt, og særligt for de yngste grupper har træningen på tværs af klubber haft 
markante sociale og motivationsmæssige effekter. 
 
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. Vi arbejder på en model med: 

 4-8 ugers forløb med én ugentlig træning 
 Så vidt muligt forskellige værtsklubber 
 Forløb for U11 og U13 prioriteres 
 Hensyn til bopæl, alder og niveau i udtagelse 
 Deltagerbetaling 250-300 kroner for et forløb 
 Kredsen kompenserer værtsklubber for afholdte udgifter i forbindelse med afvikling af pigetræning 

 



 

 

Klubberne opfordres til proaktivt at indstille piger og tilbyde haltid til forløb til Badminton København, da det 
er en forudsætning for at vi sammen kan dække en tilstrækkelig mængde spillere. 
 
Tilbuddet udbydes så bredt som det praktisk lader sig gøre, men det er særligt vigtigt, at vi når de piger som 
aldersmæssigt eller niveaumæssigt er ‘alene’ i deres klubber. Forudsætning for deltagelse er, at pigerne af 
Badminton København og klubber vurderes som 'træningsparate' for at sikre, at træningen er en god ople-
velse for alle. 
 
Projekt ”Mere Badminton i København” 
Evaluering af projektets andet år (2019 er sendt til Københavns Kommune. I beretningen er medtaget en kort 
opsummering. Den fulde evaluering fremsendes gerne, hvis det ønskes. 
 
Formålet med dette projekt er at få flere børnemedlemmer i de københavnske badmintonklubber. 
Sammen med badmintonklubberne 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. 
 
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 holder tidsplanen og har succes med foreningsudvikling, aktiviteter og kurser. Vi har et godt sam-
arbejde med klubberne og oplever, at de er engagerede og ambitiøse. Det betyder, at vi oplever den forven-
tede fremdrift.  
 
Projektets foreløbige resultater: 
 

 BC37 har oprettet en satellitafdeling i Prismen fra august 2018. Klubben har oprettet to hold med ca. 
30 børn i alt. Desværre har klubben ikke fået tildelt tiderne i perioden 2019-2021. 

 BC37 har oprettet en satellitafdeling i DGI Byen fra september 2019. Klubben opretter to hold med 
plads til ca. 50 børn i alt.  

 KBK har oprettet en satellitafdeling i den nye Lundehus-hal fra september 2018. Klubben har oprettet 
et hold med ca. 20 børn. Desværre har klubben sidenhen været nødt til at lukke holdene. 

 KBK har udvidet deres satellitafdeling i Østerbrohuset fra august 2019. Klubben har oprettet to nye 
hold med ca. 30 børn i alt.  

 KBK har oprettet en satellitafdeling på Skole på Strandboulevarden fra januar 2020. Klubben har op-
rettet to hold med plads til ca. 40 børn.  

 VBC har oprettet hold i nabohallen KFIU-hallen fra august 2018. Klubben har oprettet to hold med 
ca. 30 børn i alt. 

 VBC har oprettet en satellitafdeling i samarbejde med BFFIS i Sydhavnen fra august 2018. Klubben 
har oprettet to hold med ca. 30 børn i alt. Desværre har klubben ikke fået tildelt tiderne i perioden 
2019-2021. 



 

 

 Efter dialog med KKFO og Bookingteamet i KK har BFFIS fået mulighed for at oprette to børnehold, 
som lige var kommet i gang inden foreningslivet blev lukket pga. COVID-19. Det er ikke længere i 
samarbejde med VBC, som vi i stedet hjælper med at få tid på Europaskolen og Lykkebo Skole. 

 IBB har oprettet en satellitafdeling på Kalvebod Fælled Skole i Ørestaden. Klubben har oprettet to 
hold med plads til ca. 40 børn.  

 SAIF har oprettet en satellitafdeling i DGI Byen fra september 2019. Klubben har oprettet et hold 
med plads til ca. 30 børn.  

 BK36 er i gang med at oprette MiniTon (forældre/barn-badminton) i Katrinedalshallen. Klubben op-
retter to hold med plads til ca. 30 børn i alt.  

 ØBK/BK har oprettet to hold i Ryparken fra november 2019. De to er hold (ca. 20 børn i alt) er kom-
met godt i gang inden foreningslivet blev lukket pga. COVID-19.  

 Vanløse har sideløbende med projektet overtaget IK Tonos aktiviteter i Grøndal Multicenter og fået 
tildelt flere tider fra august 2019, så de nu har tre træningsdage i centret. 

 
Derudover samarbejder vi med lokale frivillige i Indre By og på Nørrebro. Det har resulteret i: 

 Vi har hjulpet dem med at stifte en ny klub i Indre By. Klubben hedder Badminton i Indre By og har 
aktivitet i Kulturhuset Indre By. Klubben har ca. 30 børnemedlemmer.  

 Vi har hjulpet Idrætslegepladsen på Nørrebro med at oprette et åbent badmintontilbud i Nørrebro-
hallen fra august 2018. Det er januar 2020 blevet til et foreningstilbud med 20 børn på holdet. Vi er 
nu i gang med at forankre aktiviteterne og opbygge organiseringen af badminton i den nyoprettede 
forening Stenbroens Forening.  

 
Udover foreningsudviklingen og de nyoprettede hold, indgår trænerkurser og aktiviteterne begynderturne-
ringer og badmintonskoler i projektet. Disse er medtaget i den samlede oversigt med aktiviteter. 
 
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. 
 
Med venlig hilsen 
Nicklas Jensen 
BU-Formand 
  



 

 

Beretning fra USU 
 
USU udvalg 
USU-udvalget har i sæsonen bestået af Gitte Pedersen, Sung Jakobsen, Charlotte Kongshammer, Jesper 
Spang, Philip Tu Duong og Susanne Kauffmann (formand).  
 
Carsten Werge og Henrik Parkhøi er udtrådt af USU efter mange års tro tjeneste.   
 
Kredstræning 
Kredstræning for U11 og U13 afholdes 3 gange pr. sæson – august, december og april. Kredstræningen af-
holdes som 2x2 timers træning, hvor første pas er opdelt piger/drenge og andet pas er opdelt U11/13. Især 
ren pigetræning har været meget populært. Trænere har været Lotte Thomsen og Nicklas Jensen.  
Det er en udfordring at finde en weekend, hvor der ikke enten er holdkampe eller turneringer, men spillerne 
prioriterer heldigvis kredstræningen højt. Årets sidste kredstræning blev udskudt pga. covid-19, men afhol-
des 21. juni. 
 
Kredsmatch 
Kredsmatch mod Badminton Sjælland afholdt i august med deltagelse af U11, U13, U15 og U17. Hver hold-
kamp består af 13 kampe. Nye T-shirts fra Forza indkøbt. 
 
Danish Junior Cup 
Efter 1 års pause blev DJC afholdt i nyt koncept og for første gang på Fyn. Det medfører øgede udgifter for 
Badminton København pga. transport og overnatning. Afholdes for U13 og U15 og udenlandske hold priori-
teres over de danske hold. Holdkampene lægges så spillerne får mulighed for at komme ind og se Denmark 
Open. Evalueringsmøde afholdt efterfølgende, da det nye koncept byder på mange logistiske udfordringer.  
 
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. Flere kredse har svært ved at stille hold – dette blev 
løst ved at hold lånte spillere fra de andre kredse.  
 
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 2019 vandt Lyngby.   
 
Årets Ungdomsklub 
Ved finaledagen til KM blev Årets Ungdomsklub (Gentofte Badminton Klub) også hædret.  
 
Udenlandstur 
Udenlandstur var planlagt til Gøteborg i maj måned. Turen skulle foregå med bus og blev tilbudt til de bedste 
spillere fra Badminton København i de forskellige årgange. Efter et par sæsoner uden udenlandstur var spil-
lerne glade for denne mulighed. Desværre er turneringen blevet aflyst pga. covid-19. 
 



 

 

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 

  



 

 

Beretning fra SSU 
 
 
Udvalget har denne sæson bestået af Lars Holmberg (formand), Kristoffer Knudsen og Philip Tu Duong. 
 
Københavner Cup blev afviklet efter samme koncept som vi forsøgte os med sidste sæson. 
I år var der kun 5 tilmeldte, det skyldes nok at der samtidig var Danish Junior Cup for U19 (Gentofte) og U17 
(Hvidovre). Der var også klubber, der havde deres træningsweekend planlagt samme weekend. 
Der blev lavet et program, så alle klubber havde mulighed for mindst 2 kampe. Der blev 2 indledende kampe, 
herefter 3 finalekampe. 
Vinder af 1’er finalen blev Gentofte, de var ret suveræne i år. I samme finalegruppe blev Gladsaxe 2’er og 
BC37 3’er. 
Vinder af 2’er finalen blev HB2000 efter en tæt og spændende finale sejr på 7-6 over VBC. Med så få kampe, 
var der noget at spille om i alle kampe, og derfor også præmier til alle 5 hold. STORT TILLYKKE til vinderen af 
årets Københavner Cup 2019 – GENTOFTE. 
Næste sæson prøver vi igen samme koncept, med en evt. indledende kamp og efterfølgende et weekend 
finale stævne. 
 
Øst-mesterskaber er en turnering, der arrangeres i samarbejde mellem København, Sjælland, Lolland-Falster 
og Bornholm. Turneringen har været aflyst et par år. Tror turneringen har fået det endelige dødsstød, sæ-
sonplanen er blevet så tæt pakket, at der ikke længere er en weekend uden enten danske eller udenlandske 
turneringer, uden den øverste elite (lige under landsholdet) kan vi ikke afvikle turneringen. 
 
I november, havde vi spillere afsted til 3 turneringer i Europa.  
Ungarn – 4 spillere 
Norge – 5 spillere  
Skotland – 2 spillere 
 
Ungarn, Challenge turnering, fine resultater, et par spillere i kvartfinalerne, spillere der tabet til topseedet 
og danske landsholdsspillere. Resultater: 
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=D5EA461F-5DFB-494D-A9DA- 
FECAD6219679 
 
Norge, International series turnering (niveauet under Challenge). Vi har 5 spillere afsted, har en enkelt spiller 
seedet til semifinalen i DD, hun lever op til seedningen, men taber til de senere vindere af turneringen. Vi har 
yderligere et par spillere i kvartfinalerne. 
Vi vinder Mixdoublerækken. Resultater:  
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=15AEF657-194D-4520-ADA7- 51851808AD43 
 
Skotland, en Challenge turnering, vi havde et par med i HD, de var seedet til Kvartfinalen, de holdt deres 
seedning, men tabte i en tæt 3. sæts kamp til et par fra østen. Resultater: 
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=DB08C361-9FA4-4242-8CBA- 8C306F988C5F 
 
Vores udenlandske turnering i foråret, er udskudt til efteråret, pga. virus. 



 

 

 
Traditionen tro, slutter vi sæsonen af med en fransk turnering i Strasbourg, denne skulle have været spillet 
sidste weekend i april, efter 43 år i træk, må de for første gang aflyse, det er godt det samme, vi ville alligevel 
ikke have kunnet komme i år. Jeg satser på vi kan sende en større trup næste år. 
 
I år vil jeg gerne takke Kristoffer Knudsen for det store arbejde han har ydet. Philip Tu Duong for at have stået 
til rådighed, det er dog sparsomt hvor meget han har været benyttet, med de seneste aflysninger. 
 
Med venlig hilsen 
Lars Holmberg 
SSU-Formand 



 

 

Beretning fra Københavns Dommer Klub 
 
Samarbejdet omkring planlægning og gennemførelse af dommergerningen er igen i år gået godt. 
Blandt de klubber, som iflg. BD´s love skal have 1 (eller 2) dommer(e)/dommeraspirant, er der kun en klub i 
BK, der i denne sæson ikke har haft en aktiv dommer. Dette skyldes militærtjeneste, og der er givet dispen-
sation fra BD. 
 
Vi har gennemført dommerkursus i efteråret 2019 med deltagelse af 5 kandidater, 
 og alle bestod den teoretiske eksamen. Alle vil blive indstillet til dommer ved udgangen af sæsonen efter at 
have virket som dommeraspirant i stigen i forskellige turneringer i denne sæson.  
Vi har haft 1 dommer til kredsdommereksamen, som desværre ikke i denne omgang bestod. 
Vi har 2 kredsdommere, der har bestået den teoretiske prøve og skulle have været til den praktiske eksamen 
til international forbundsdommer i forbindelse med Li-Ning Denmark Challenge i Farum. Den praktiske eksa-
men bliver gennemført, så snart det er muligt. 
Vores BWF Certificeret dommer Christian Johannessen er udtaget til at dømme til Thomas/Uber Cup fina-
lerne i Århus. 
 
Vi har igen i år kunnet dømme med normal besætning i alle turneringer, bortset fra lørdag, d. 25. januar, hvor 
der var brug for 11 dommere til 1. runde i slutspillet. Vi kunne stille med 8. Lørdag, d. 7. marts måtte vi melde 
1 afbud i sidste øjeblik på grund af sygdom. 
Vi har igen i år haft stor assistance og velvillighed fra Badminton Sjælland. De har hjulpet os med 30 udkald. 
Vi har i år hjulpet Sjælland med 5 udkald. Jeg opfordrer klubberne til at komme med dommeremner til det 
kommende dommerkursus til efteråret. 
 
Lige nu har KDK 32 (28) medlemmer, 4 flere end sidste år. 
Vi er 22 (18) dommere, heraf 8 (8) forbundsdommere, 4 (5) kredsdommere, 9 (4) dommere, 1 (1) seniordom-
mer og 2 (0) dommere holder et sabbatår. Vi er 6 (8) linjedommere, og 2 (2) æresmedlemmer. Herudover 5 
(6) aspiranter. 
1 forbundsdommer har valgt at stoppe med udgangen af denne sæson. 
 
1,15 m servereglen som blev vedtaget af BWF pr. 30.11.2018 gælder pt. fortsat IKKE i Danmark, så det er 
stadigvæk de ”gamle” serveregler, der er gældende i turneringer i Danmark under BD, medmindre andet er 
vedtaget. 
Der er kommet en ny udgave af Instruktioner til Tekniske officials pr. 14-10-2019 og væsentlig er at informere 
om følgende: 
5.11 Forsinkelser og afbrydelser  
  5.11.1 Dommeren skal sørge for, at spillerne ikke med vilje forårsager forsinkelse i spillet (Lov 16.4). Al unø-
dig gåen rundt på banen mellem dueller samt test af reserveketsjere på banen skal forhindres, og om nød-
vendigt skal Lov 16.7 anvendes. 
 
Det er desuden tilladt at klippe strenge over i sprungen ketsjer, hvis det ikke forsinker spillet. 
Det er forbudt at reklamere for tobak inkl. e-cigaretter både for spillere og trænere. 
 



 

 

I forbindelse med det nye DH-reglement gældende fra denne sæson, har der været diskussioner om den 
manglende servedommer til ligakampene. Der er ingen tvivl om, at ved at fjerne servedommeren, så er vores 
kredsdommere ikke rustet nok til at vide, hvordan de skal agere som servedommer. Teamsamarbejdet mel-
lem dommer og servedommer under kampen er væk. Dommeren skal selv dømme det hele, også egen side-
linje, da der kun er krav om 2 linjedommere, når nogle af verdens bedste spillere spiller. 
Det har fungeret fint med at vi, som dommere, og trænerne har været enige om kamprækkefølgen til liga-
kampene og 1 div.  
 
Vi har i BD-regi dømt i Badmintonligaen, Denmark Open, Li-Ning Denmark Challenge og til DIF’s danske me-
sterskaber. På internationalt plan rundt omkring i Verden har vores forbundsdommere, BE-dommere og 
BWF-dommere dømt 9 gange, desværre er 3 turneringer blevet aflyst på grund af COVID-19. 
KDK siger tak til klubberne, BK’s bestyrelse og udvalg, Sjællands Dommer Klub, og BD for et positivt og godt 
samarbejde i denne sæson. 
 
Med venlig hilsen 
Niels Holm Mortensen 
Formand 


