København den 15. april 2018

Formandsberetning – Badminton København
Det forgangne år har været et jubelår for badmintonsporten i Danmark - en ny dansk verdensmester i herresingle og
for andet år i træk flere som spiller badminton i klubregi.
Bestyrelsen har bestået af Kristian Boye Nielsen – Formand, Lars Holmberg – Seniorspillerudvalgsformand, Susanne
Kauffmann - Ungdomsspillerudvalgsformand, Nicklas Jensen – Breddeudvalgsformand, Kurt Mehlsen –
Holdturneringsansvarlig og Niels Holm Mortensen – Dommerrepræsentant.

Regnskab for Badminton København
Resultatet for 2017 udviste et underskud på ca. 59 t.kr., hvilket er væsentlig bedre end budgettet. Dette
skyldes hovedsageligt både lavere indtægter samt væsentlig færre omkostninger. I budgettet for 2018
forventes et væsentligt underskud grundet væsentligt højere aktivitetsniveau samt øget omkostninger til
konsulentarbejde.

Medlemstal
Badminton København har desværre oplevet en medlemstilbagegang på 3% (309 medlemmer) i forhold til
året, hvilket hovedsagligt skyldes to klubber som har oplevet en tilbagegang på 433 medlemmer. Hvis de
pågældende to klubber ikke havde haft en denne markante tilbagegang, ville igen i år havde formået at
have en vækst vores medlemstal igen. Dette betyder modsætningsvis, at de øvrige klubber i Badminton
København har haft en medlemsfremgang, hvilket er fantastisk flot, og skyldes uden tvivl det gode og store
stykke arbejde der sker ude i klubberne. De to klubber i Badminton København som har haft størst
medlemsfremgang i 2017 er Valby Badminton Club med 36% svarende til 75 nye medlemmer og
Charlottenlund Badminton Klub på 16% svarende til 61 nye medlemmer.
Det er yderligere værd at bemærke, at det projekt vi har igangsat sammen med DGI Storkøbenhavn og
samarbejdsklubber i København Kommune har givet en medlemsfremgang på 21,5% svarende til 145 børn i
aldersgruppen 0-12 år.
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
Sammen med DGI Storkøbenhavn ansætte vi primo 2016 Mathias Haulund som Badmintonkonsulent, for at
styrke udviklingen i klubbene og igangsætte aktiviteter i klubberne for at fastholde deres nuværende
medlemmer og tiltrække nye medlemmer. Med vores flotte medlemsfremgang totalt de seneste år kan jeg
på den korte bane 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
• 24 besøg i klubber
• 10 netværksmøder - 22 klubber har deltaget.
• Netværk med badmintonklubber i Københavns Kommune
• Netværk for store klubber i Storkøbenhavn
• Netværk mellem klubber på Amager
• Netværk mellem klubber på Frederiksberg
• Samarbejde mellem klubber i Gentofte
Aktiviteter
• Træneruddannelse: Miniton, Hjælpetrænerkurser, Basistræneruddannelse
• Forældrearrangementer: Foredrag om rollen som badmintonforældre
• Kurser i kommunikation og sociale medier
• Kurser med fokus på trivsel i foreningslivet
• 20 Begynderturneringer i samarbejde med klubber
• 25 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
• Syv 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 de kommende år, fortsætte med at arbejde benhårdt
for at hjælpe og understøtte klubberne med initiativer og koncepter til at rekruttere og fastholde
medlemmer. I denne forbindelse indgik kort før jul en 3-årig aftale med Københavns Kommune om en plan,
hvor der skal etableres både satellitklubber og nye klubber for at tiltrække 400 nye børn til at spille
badminton. Københavns Kommune støtter udrulningen af denne plan med over 1 mio. kr.
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

20. marts 2018
Badminton København, USU beretning for sæsonen 2017 – 2018
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).
Kredstræning
Kredstræningen er blevet nedlagt denne sæson. Da U13 landsholdet samtidig også er nedlagt, blev der
afholdt fællessamling for U13 med Badminton Sjælland. Yderligere fællessamling for U13 afholdes i maj.
Møde i maj angående pigesatsning mhp eventuelle samlinger for piger i de yngste årgange.
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
Badminton København deltog med hold i U13, U15 og U17. Hver holdkamp består af 8 kampe, samt
mulighed for golden set. Deltagelse af mange europæiske hold. U17 fik 3. plads og U15 fik 2. plads efter
golden set. Terminen for DJC er fremadrettet flyttet fra efterårsferien til marts.
U11 holdet deltaget i den årlige kredsturnering på Fyn.
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 2017 vandt Skovshoved.
Efterfølgende afholdt møde med BU mht. sammenlægning af KM/KMU, dette ikke aktuelt.
Årets ungdomsleder
I forbindelse med KM blev prisen til Årets ungdomsleder uddelt til Nicklas Jensen, ABC. For første gang var
det klubberne der kunne indstille emner. Dette stor succes som fortsættes.
Udlandstur
Tidligere har USU deltaget i Hoensbroek, Holland i juleferien. Fremadrettet vil USU tage til Malmø, som
spilles i September.
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

Badminton København
SSU formand
Lars Holmberg
Spættevej 11
4760 Vordingborg
Larsholmberg007@gmail.com
5534 2509 / 5383 1007
Stiftet 16. juli 1934

Beretning fra SSU for sæsonen 2017-18
Udvalget har denne sæson bestået af Lars Holmberg (formand) og Kristoffer Knudsen.
Københavner Cup’en blev traditionen tro afviklet slut august og start september. I denne sæson var der 9
tilmeldte hold, samme antal som i 2017. Finalen kom til at stå mellem de forsvarende mestre fra GBK, de mødte
HBC som de slog i en tæt finale sidste år. I år vandt de lige som sidste sæson med 9-4.
I år er der nedsat en arbejdsgruppe på 5 personer, hvor vi skal se på om vi kan forbedre konceptet, der nu har
kørt på samme måde i rigtig mange år.
Tilmeldingen til Københavner Cup sker, derfor ikke sammen med tilmeldingen til holdturneringen, da vi ikke
havde det hele på plads, da den blev sendt ud, man skal jo helst vide hvad man tilmelder sig til.
Først i november lå Østmesterskaberne, de blev igen i år afholdt i Lillerød. Turneringen arrangeres i
samarbejde mellem København, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Igen i år var der ud over
elite/mesterrækken en A- B- og C-række.
Øst mestre 2017 i elite/mesterrækken:
HS: Rasmus Messerschmidt, Værløse
DS: Michelle Skødstrup, Greve
HD: Nikolaj Overgaard / Mikkel Mikkelsen, Værløse
DD: Sofie Nielsen / Elisa Melgaard, Lillerød / Solrød Strand
MD: Mai Surrow / Mikkel Mikkelsen, Værløse
Det blev ikke til nogle titler i Eliterækken, bedste københavnske resultat stod Joshua Eipe(Gentofte) for, med et
finale nederlag i HS: Bedre gik det i A og B rækken, hvor der kom nogle sejre hjem til København, tillykke til
dem.
Københavnske vindere 2017
A række
HD: Kristian Simoni / Frederik Houlberg, SAIF
DD: Julie Helander / Karina Jørgensen, SAIF
B række
HD: Oscar Hagen Rasmussen / Raphael Kongsvig, Lyngby
MD: Kathrine & Oscar Hagen Rasmussen, Lyngby
VI havde i år rykket Østmesterskaberne for ikke at ramle sammen med de internationale turneringer. Synes ikke
det gav så mange flere deltagende spillere fra Kbh. i Eliterækken. Kbh. har ca. 20% af elite og M spillere i
landet, desværre er en hel del af de spillere enten spillere der er med omkring landsholdet eller ”motionister”,
ingen af disse spillere deltager i Øst, så der er ikke så mange unge tuneringsdeltagende M række spillere i Kbh.
Vi havde en deltagelse fra Kbh. på lige under 20% i eliterækken, mens vi ligger på mellem 30-35% i A, B og C
rækken.
Alle resultater kan søges på BadmintonPeople, eller findes på Cup2000 via dette link.
http://www.cup2000.dk/turnerings-system/Vis-turneringer/?tournamentid=8528
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Første weekend havde vi 5 spillere til at deltage i Ungarns international, en Challenge turnering.
Det blev til en del gode kampe, og endte med en finalesejr i herredouble.
Tredje weekend i november, havde vi en enkelt spiller til at deltage i Norge international, en Series turnering.
Det var en tur gennem kval, efter 6 kampe sluttede det i kvartfinalen.
Sidste weekend i november, havde vi 2 spillere til at deltage i Skotland Open, en Grand Prix turnering.
Dette er en stærk turnering, det blev til en del kampe, men ikke deltagelse i slutspilskampene.
Op til jul, tredje weekend i december, havde vi 2 spillere til at deltage i Italien international, en Challenge
turnering. Det endte med et finale nederlag i damesingle, med 21-23 i tredje sæt, meget tæt på en sejr.
Anden weekend i april, har vi 8 spillere til at spille Holland international, en Series turnering. Spændende
hvordan det går spillerne der.
Traditionen tro, slutter vi sæsonen af med en fransk turnering i Strasbourg, i år sender vi 7 spillere. Dette er 25.
gang vi deltager i denne turnering. Turneringen afvikles med puljekampe i de indledende runder, hvilket giver
mange gode kampe til alle spillere der er med. Igen i år, har vi mange unge spillere med.
På BadmintonPeople, kan man se hvordan de danske spillere har klaret sig i de i beretningen nævnte
turneringer. Vil man se kampresultater, skal man en tur på tournementsoftware.com.
Ligesom sidste sæson, prøver vi at arbejde med mange U19 spillere, da kredsen ellers ikke har de store tilbud
til den spillergruppe. 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.
Lars Holmberg, formand SSU
April 2018
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Holdturneringsudvalget
København den 8. april 2018
Beretning fra Holdturneringsudvalget

Holdturneringsudvalget (HU) har i sæson 2017/2018 haft følgende sammensætning:
Kurt Mehlsen (Formand), Lars Holmberg (SSU), Susanne Ørding Kaufmann (USU) samt Hanne Nielsen
(Administration). Repræsentant fra VETU er stadig ikke fundet.
Desuden har Claus Eskildsen bistået HU med administrative opgaver i forbindelse med planlægning af
holdturneringen i BadmintonPeople samt i forbindelse med koordineringen med Københavns
Kommune omkring benyttelse af KK-hallerne frem til slutningen af oktober 2017.
Tak til alle for en helt igennem godkendt indsats som har betydet, at Holdturneringen er blevet
gennemført med stor præcision og på en sportslig og retfærdig måde.
Seniorer:
Holdturneringen fra Københavnsserien og ned til 4. Serie er forløbet ganske tilfredsstillende.
Der har deltaget 83 hold i seniorturneringen. Af disse er 6 hold blevet trukket ud undervejs i sæsonen.
Vi administrerer stadig Københavnsserien efter DH-reglementet og vi har på grund af de 11
spillerunder i DH-turneringen og kun 7-8 runder i Holdturneringen i København i øvrigt problemer
med de forskellige antal spillerunder.
Et problem der også afspejles i de lagte protester, idet vi ikke har en helt klar regel for hvordan man
må rykke spillere fra i DH-turneringen ned på kredsserierne. Vi har forsøgt os med en tekst i
reglementet for København, som ligger tæt op ad teksten i DH-reglementet, men vi støder konstant
ind i problemet omkring spillerunder. Og den knude har vi ikke kunnet løse i årets løb.
Den normale opfattelse af hvordan man gør, passer ikke helt med den definition, man har på hvad en
spillerunde er.
Problemet fremkommer også hvis vi i fremtiden skal have karantænedage for klubskifte i løbet af
sæsonen, når det nye klubskiftereglement bliver udgivet.
For hvad er en karantænedag for en spiller i Københavnsserien og hvad er den for en spiller i 3. Serie,
når der er forskellige antal runder?

Veteran:
Badminton København har en helt exceptionel veteranklasse med 9 serier i 40+, 7 serier i 50+ og 3
serier i 60+. Det giver 149 veteranhold i den københavnske turnering. Det er der mange af de andre
kredse rundt om i landet som misunder os.
Når det er sagt, så skal vi også minde hinanden om at vi i veteranturneringen jo ikke bliver yngre. Vi
ser mange veteraner spille dobbelt så mange holdkampe som eksempelvis seniorer. Det er godt for
den enkelte, men vi skal passe på, at vi ikke kommer i vejen for de yngre veteraner, som gerne vil op
og spille i 40+. Med det menes, at vi skal forsøge at sammensætte holdene ude i klubberne så
spillermaterialet i det væsentlige passer til aldersgrupperne. Vi ser mange 60- og 70-årige, som spiller
på 40+ holdene. Måske kunne vi få en mere homogen turnering, hvis vi prøvede at sammensætte
holdene anderledes.
Som noget nyt forsøger vi i sæson 2018/2019 at tilbyde holdturnering i aldersklassen 70+ med 4+2
hold og rent 6-mands herrehold. Vi tror flere klubber har spillermateriale til en sådan ny aldersklasse.
Ungdom:
Holdturneringen for de københavnske hold er lidt af 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 115 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 de 42 hold i den fælles turnering 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.
Vi har så fået blod på tanden, så nu forsøger vi at lave mini-events i den interne københavnske
turnering i den 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, Middelfart,
Rønde og Slangerup). I år er et af arrangør-stederne altså Slangerup. Første gang vi er på Sjælland
med denne afsluttende holdturnering.
Der er ny rekord i tilmelding til DMU Hold fra Badminton København. Vi stiller med i alt 33 hold på de
forskellige lokaliteter.
Det er selvfølgelig en stor succes, men vi må så samtidig indrømme, at budgettet i kredsen bliver
sprængt på området tilskud til DMU Hold. Vi havde regnet med at omkring 25 hold ville deltage i
arrangementerne.

Protester og Administrative afgørelser:
HU har modtaget og behandlet 7 protester i denne sæson, hvilket er et svagt fald i antallet siden
sidste år.
Protesterne har fordelt sig således: 4 i senior, 2 i veteran og 1 i ungdom.
Det er HU’s opfattelse, at langt flere 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 så 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.
Der er i HU desuden behandlet 20 administrative sager, som har resulteret i 4 egentlige administrative
afgørelser.
I de 4 tilfælde er klubben blevet idømt bod/pålagt gebyr, men i de fleste andre sager har der ikke
været grundlag for en formel administrativ afgørelse.
Gebyroversigten:
Gebyroversigten er blevet opdateret. Ingen væsentlige ændringer i bod og strafgebyrer.
Frem mod næste sæson foreslås holdturneringsgebyret justeret til 1000 kr. for hold, som spiller 12 og
13 kampe og 600 kr. for hold, som spiller under 12 kampe. Den pågældende justering skal vedtages på
det kommende repræsentantskabsmøde 2018.
Vi ligger stadig en del under prisniveauet 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.
Kommunikation:
Der har i forbindelse med forskellige sager været en del tilfælde, hvor en klub eller holdleder ikke har
svaret på forespørgslen fra HU.
I de fleste tilfælde har HU afsendt mail til både en holdleder og til klubbens E-post modtager.
Til stor overraskelse har der ikke været svaret inden for den tidsfrist vi normalt arbejder med (4
hverdage) og nogle gange slet ikke.
Når det drejer sig om protester er sagen klar. Kendelse bliver så udarbejdet uden høringssvar fra
modparten.
Når det drejer sig om Administrative afgørelser, så kan der være problemer, idet en eventuel
manglende udfyldt holdseddel jo ikke bare bliver udfyldt af sig selv, fordi man undlader at svare.
Der skal ske noget aktivt. Og når det ikke sker, så trækker sagsbehandlingen i langdrag.
Allerværst er det når vi eksempelvis beder holdledere og klubber om at melde tilbage om man ønsker
at deltage i DMU Hold.
Hvis man ikke ønsker at deltage, selv om man er kvalificeret, så går invitationen jo til et andet hold.
HU har således igen i år oplevet, at et par klubber (og deres holdledere) ikke har svaret på 3-4 på

hinanden følgende henvendelser omkring deltagelse i DMU Hold, hvilket forsinkede en proces, som i
forvejen var presset i tid.
Dette er helt uacceptabelt og efter HU’s mening 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.
Alligevel gentager nogle få den manglende reaktion frem mod dette års tilmelding til DMU Hold.

Københavns Kommune:
Der har været en del problemer omkring haltider til holdturneringsrunder i Københavns Kommunes
haller, fordi der har været to forskellige bookingsystemer, som ikke snakkede sammen. Man forventer
at gå over til et nyt system indenfor nærmeste fremtid. Et af de gamle systemer er blevet lukket ned
her i foråret.
Problemerne opstår fordi man tildeler kredsen, Badminton København, tider i hallerne selv om det jo
vitterligt er klubberne, der skal have tiderne til holdkampene. Det gælder både tider der også fremgår
af basislisten, som standard tider årene frem i lørdag og søndage i samme uger, og også tider som
tildeles når enkelte holdkampe skal flyttes til dage, som Badminton København normalt ikke har til
rådighed.
Medarbejderne både på den centrale booking og lokalt på områderne med ansvar for hallerne er
meget hjælpsomme og gør hvad de kan for at få tingene til at køre.
Problemer med adgangskontrolsystemet i Katrinedalshallen giver anledning til massiv kritik fra
kredsen og fra klubberne involveret.
Efter en del kommunikation frem og tilbage med de centrale medarbejdere håber vi at systemet
kommer til at fungere bedre og til alle brugernes fulde tilfredshed. Men vi skal nok ikke forvente at alt
fungerer inden næste sæson er startet op.
Også vores gamle problem med uge 12, hvor vi konstant havde fægteforbundet inde i Valby hallen
uden at de benyttede faciliteterne, ser ud til at være på plads. Hvilket er særlig godt for SAIF.
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 2017.
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

Beretning fra breddeudvalg
2017

Klubkontakt
•

24 besøg i klubber

•

10 netværksmøder – 22 klubber har deltaget.

•

Netværk med badmintonklubber i Københavns Kommune

•

Netværk for store klubber i Storkøbenhavn

•

Netværk mellem klubber på Amager

•

Netværk mellem klubber på Frederiksberg

•

Samarbejde mellem klubber i Gentofte

.

Beretning fra breddeudvalg
2017

Aktiviteter
• Træneruddannelse: Miniton, Hjælpetrænerkurser, basisuddannelse
• Forældrearrangementer: Foredrag om rollen som badmintonforældre
• Kurser i kommunikation og sociale medier
• Kurser med fokus på trivsel i foreningslivet
• 20 Begynderturneringer i samarbejde med klubber
• 25 Badmintonskoler i samarbejde med klubber
• KMU med 250 deltagere
• Inspirationstræning for motionister
• Inspirationstræning for 60+

.

Beretning fra breddeudvalg
2017

Badmintonprojekt i Københavns Kommune 2016-2017
Projektet i Københavns Kommune er nu afsluttet og har haft succes med
foreningsudvikling, aktiviteter og kurser.
Det har været kendetegnet af et engageret og ambitiøst samarbejde
mellem DGI Storkøbenhavn, Badminton København og klubberne.
Klubber, som har deltaget i projektet, er Amager Badminton Club (ABC),
Islands Brygge Badminton (IBB), Københavns Badminton Klub (KBK),
Valby Badminton Club (VBC), Vanløse Badminton Klub (VBK),
Badmintonklubben af 1937 (BC37), Badmintonklubben af 1936 (BK36),
I.K. Tono

.

Badmintonprojekt i København

Vi er glade for at være en del af netværket – det giver motivation og drive!
- Heidi Marie Paulsen, formand i IBB
Vi er kommet rigtig i gang med at promovere klubben – bl.a. har vi lavet
Facebook-annoncer og lavet kampagner med åben træning.
- Nicklas Jensen, ungdomscheftræner i ABC
Foreningsudviklingsforløbet har hjulpet klubbens bestyrelse ved at se på
klubbens situations med friske øjne og har givet et rygstød til nye ideer og
tiltag.
-Teis Nielsen, sportschef i VBC
Video om foreningsudviklingen i Valby Badminton Club

.

Badmintonprojekt i København

Projektets samlede resultater:
8 klubber har været igennem et foreningsudviklingsforløb.
8 klubber har deltaget i netværksmøder
6 klubber har arbejdet med forældreinvolvering. Sammenlagt er ca. 30
nye forældre blevet involveret i klubberne.
Klubberne har arbejdet strategisk med PR og markedsføring af deres
tilbud for børn mellem 3 og 12 år.

.

Badmintonprojekt i København

5 klubber tilbyder nu miniton. To klubber tilbyder mikroton (for 2 til 4 år).
21 begynderturneringer er afholdt med sammenlagt over 523 deltagere.
Størstedelen er afviklet uden konsulenthjælp.
23 badmintonskoler er afholdt sammenlagt over 375 deltagere.
5 klubber har samarbejdsrelation til lokale skoler.
Samlet set har klubberne i en medlemsvækst på 21,5 % (145 børn) i
aldersgruppen 3-12 år.

.

Nyt badmintonprojekt
i Københavns Kommune

.

Projekt i Københavns kommune
Navn: Mere Badminton i København
Ansøger: Badminton København
Projektansvarlig: Mathias Haulund, konsulent
Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2020.
Bevilgede midler: 1 mio. kr. (422.500 kr. i 2018)

16-04-2018

Nyt badmintonprojekt
i Københavns Kommune

.

Mål
At få flere børn til at spille badminton
Vi tager udgangspunkt i
• Fællesskabet
• Oplevelser
• Udvikling
• Legen med fjerbold

16-04-2018

Mere Badminton i København

.

Helhedsorienteret perspektiv
To gensidigt afhængige dele af udviklingsprocessen:
• Aktiviteter og arrangementer
• Klubudvikling og frivillighed
Udviklingen forankres i klubberne, så det er bæredygtigt efter
projektperioden.
Projektet har fire supplerende spor, som skal skabe medlemsvækst og
udvikle klubberne.
16-04-2018

Mere Badminton i København

.

Spor 1
Satellitafdelinger
• Samarbejde med lokalområde
• PR og markedsføring
• Opstartspakke

16-04-2018

Mere Badminton i København

.

Spor 2
Klubudviklingsforløb
• For ledere og trænere i klubben
• Forældreinvolvering i klubberne
• Organisationsudvikling
• Aktivitetsudvikling

16-04-2018

Badminton i København

.

Spor 3
Kommunikation og markedsføring
• Vi elsker Badminton
• Markedsføringspakke
• Facebook
• Film, billeder og tryksager

16-04-2018

Mere Badminton i København

.

Spor 4
Aktiviteter
• Vi elsker Badminton
• Miniton / Familiebadminton
• Begynderturneringer
• Badmintonskoler
• Skolesamarbejde
16-04-2018

Mere Badminton i København

.

KMU 2018
Ny stor event!
Valbyhallen og Hafnia-hallen
1000 børn og forældre
Aktiviteter for børn og forældre
udover selve turneringen

16-04-2018

Københavns Dommer Klub

2018-04-08

Beretning for sæsonen 2017 – 2018

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
ingen klubber i BK, der i indeværende sæson har fået bøder.
Vi har gennemført dommerkursus i efteråret 2017 med deltagelse af 2 kandidater fra og
begge bestod den teoretiske eksamen. Imidlertid trak den ene sig efterfølgende, da det
gik op for vedkommende hvor meget tid der skal bruges. Så en indstilles til dommer ved
udgangen af sæsonen efter at have virket som dommeraspirant i stigen i forskellige
turneringer i denne sæson.
1 Kredsdommer har bestået den internationale forbundsdommereksamen, og 2
dommere har bestået Kredsdommereksamen.
Instruktør Peter Ganes, tidligere certificeret BWF dommer og BWF bedømmer i mange
år, har fået tildelt Meritorious Service Award (MSA) fra BWF.
Vi har igen i år kunnet dømme med normal besætning i alle turneringer imidlertid igen i
år med stor assistance og velvillighed fra Badminton Sjælland, nemlig 22 gange. Vi har i
år hjulpet Sjælland 3 gange. Jeg opfordrer klubberne til at komme med dommeremner
til det kommende dommerkursus til efteråret. Kurset er planlagt til d. 29. og 30. august
om aftenen og med skriftlig eksamen lørdag d. 1. september.
Lige nu har KDK 30 (26) medlemmer, 4 mere end sidste år.
Vi er 19 (17) dommere, heraf 8 (8) forbundsdommere, 2 (1) kredsdommere, 8 (7)
dommere, og 1 (1) seniordommer. Derudover 6 (5) liniedommere, 1 (1) instruktør, 2 (1)
passive, 2 (2) æresmedlemmer. Herudover 1 (3) aspirant.
2 dommere har valgt at stoppe i denne sæson.
Badminplay dommerkursus er blevet afholdt i februar, og vi har en uddannet dommer i
KDK, som har virket 1. gang som turneringsdommer ved DM i U15 i Badminplay.
Servereglen om at hele bolden skal være under 1,15 m fra banens overflade, når den
rammes i serven, testes i en periode i 2018 i BWF Super Series turneringer, og der tages
stilling ultimo 2018, hvorvidt denne regel skal implementeres generelt.
Vi har i BD-regi dømt i Badmintonligaen, Denmark Open, og til DIF’s danske
mesterskaber. På internationalt plan rundt omkring i Verden har vore
forbundsdommere, BE-dommere og BWF-dommere dømt 12 gange.
KDK siger tak til klubberne, BK’s bestyrelse og udvalg, Sjællands Dommer Klub,
og BD for et positivt og godt samarbejde i indeværende sæson.
Niels Holm Mortensen
Formand

