
 

 

Beretning fra formanden 

 
Jeg blev valgt som formand for Badminton København ved det sidste repræsentantskabsmøde den 

19. august 2020, så dette er min første årsberetning. Det har i høj grad været et atypisk år, og jeg 

tror ikke, at mange havde forventet, at coronarestriktioner og nedlukning stadig her 14,5 måned 

efter den første nedlukning ville være en del af vores hverdag. Men det er desværre en realitet, og vi 

er alle er enige om, at det har været et forfærdeligt år. Holdturneringen, åbne turneringer, camps, 

klubmesterskaber, sociale klubaktiviteter og værst af alt træningerne har været aflyst. Hallerne har 

stået deprimerende tomme, men det er heldigvis slut nu. Alle aldersgrupper er nu i fuld gang med 

træningen, de åbne turneringerne er startet op, og en masse børn har spillet hold DMU i 

pinseweekenden. De fleste arrangementer har fungeret uden problemer, dog glæder alle sig til, at 

de sidste restriktioner er helt væk. 

 

Jeg vil gerne takke alle de frivillige ude i klubberne. De gør hvert år en kæmpe indsats, men det 

sidste års tid har indsatsen været endnu mere prisværdig. Alle har været på dybt vand og intet har 

kunne køres på rutine. Der er blevet tænkt kreativt og mange klubber har haft udendørstræning, 

onlinetræning, sociale aktiviteter via Teams eller andre sociale platforme, online bingo og jeg kunne 

blive ved. Stor cadeau til klubberne for deres ihærdighed for at holde deres medlemmer til ilden i 

den svære tid. 

 

Den normale hverdag er heldigvis så småt ved at være tilbage for de fleste, og der bliver spillet 

badminton i alle de københavnske haller. Det er ikke til at vide hvilke langsigtede konsekvenser 

coronasituationen har haft for de københavnske klubber. Alle klubber har selvfølgelig mistet spillere 

under den lange nedlukning, men der er også kommet mange nye til. Der går nok et stykke tid før 

klubberne har det fulde overbliv over konsekvenserne. Vi kan tidligst på den anden side af 

sommerferien, når der skal betales kontingent for den kommende sæson, få lidt klarhed i klubberne. 

Samlet set har Badminton København i 2020 haft en lille stigning fra 10.070 til 10.074 spillere i 

kredsen. Jeg forventer dog, at tallene for 2021 kommer til at være negative, da coronasituationen 

først der vil være slået i gennem. Vi skal dog stadig som kreds være stolte af den lille stigning, da der 

på landsplan er et fald på 3,6% svarende til 4.262 medlemmer (BD og DGI Badminton). 

 

I 2017 indgik Badminton København en 3-årig økonomisk støttet aftale med Københavns Kommune 

indeholdende en plan om at oprette satellitklubber til de eksisterende klubber og opstarte helt nye 

klubber. Målet var at tiltrække 400 nye børn til badmintonsporten. Nu 3 år efter kan vi se resultatet 

af arbejdet. I løbet af de tre år er der kommet imponerende 500 nye medlemmer i aldersgruppen 0-

18 år. Bare i løbet af 2020 har vi i Badminton København oplevet en stigning i antallet af spillere på 

hele 8% i aldersgruppen 0-18 år, og det totale antal spillere i kredsen er steget med 4% siden 2017. 

Stor tak til klubberne og deres indsats for at udbrede badminton til nye bydele og spillesteder i 

København. 

 

Restriktionerne har desværre også gjort at nogle af kredsarrangementerne har måttet aflyses, men 

vi nåede heldigvis at få afholdt en del alligevel. Pigekredstræning i starten af året, U11 og U13 

opstartssamling, Københavner Cup for senior, kredsmatch for U11, U13, U15 og U17 mod Sjælland, 



 

Årets U11 hold var til kredsholdkampsmatch mod de andre kredse i Middelfart. Og sidst og ikke 

mindst blev der afholdt KM og KMU med imponerende mange deltagere. Jeg håber, at vi kan afholde 

endnu flere arrangementer næste år, hvor vi også vil afprøve nogle nye pigetiltag for at tiltrække og 

fastholde flere piger i sporten. Det er ikke kun pigerne vi har fokus på - i den kommende sæson vil 

kredsen også bidrage til at få igangsat et klubsamarbejde på tværs af en håndfuld klubber. Det er 

klubberne, der er de primære drivere, og hvis det bliver en succes, vil kredsen hjælpe med at få det 

sparket i gang i flere områder af kredsen. 

 

Vi vil fra kredsens side fokusere på synlighed og samarbejde i 2021. Begge ting er noget COVID-19 

gør sit bedste for at modarbejde. Vi er dog ikke så nemme at slå ud, og så snart det er muligt, vil vi 

afholde netværksmøde og klubbesøg med så mange af jer som muligt. Vi har forsat et godt 

samarbejde med DGI Storkøbenhavn om udvikling af badminton i København, og i den forbindelse vil 

jeg også opfordre alle klubber til at benytte vores konsulent Mathias Haulund til hjælp og sparring. 

Der er mange, der allerede er gode til dette, men husk at kredsen og Mathias er til for alle klubber 

og spiller i alle aldre og på alle niveauer. Kontakt gerne Mathias, Udvalgsformændene eller mig – 

hellere en gang for meget end en gang for lidt. 

 

Til dem der ikke allerede har bemærket det, så har vi også fået en ny og super god hjemmeside. 

www.badmintonkoebenhavn.dk. Den er stadig ikke 100% på plads, så hvis der er et par huller hist og 

her, må I bære over med os. Den vil løbende blive opdateret. Tjek den ud og send mig gerne 

kommentarer eller gode idéer. 

 

VM i København i 2023 kommer tættere på, og vi har en unik mulighed for at få meget gavn af den 

økonomi og opmærksomhed et sådan event medbringer. Vi vil i løbet af 2021 så småt begynde at 

kigge på de muligheder eventet kan give de Københavnske klubber. 

 

Jeg er sikker på, at det kommende år bliver et meget bedre badmintonår for os alle. Jeg håber, at 

alle kan finde fornyet energi til det kommende år. Til sidst vil jeg endnu engang takke klubberne, 

trænerne og de frivillige for deres indsats for badmintonsporten i det forgangne år. Jeg vil også 

gerne takke bestyrelsen og de underliggende udvalg for at tage godt imod mig. De har alle været 

meget lydhøre og positive overfor mine tanker og ændringsforslag. Og til sidst vil jeg gerne takke den 

tidligere formand Kristian Boye Nielsen for en god overdragelse. 

 

Mange hilsner, 

Kristian Pihl 

Formand Badminton København 

http://www.badmintonkoebenhavn.dk/


 

  

 

Holdturneringsudvalget  

København den 24. maj 2021 

 

Beretning fra Holdturneringsudvalget i Badminton København 

 

Holdturneringsudvalget (HU) har i sæson 2020/2021 haft følgende sammensætning:  

Kurt Mehlsen (Formand), Lars Holmberg (SSU), Susanne Ørding Kauffmann (USU), Nicklas Jensen 

(Breddeudvalg), Frank Hersfeldt (Veteranudvalget – nu SEN+ udvalget).  

Tak til hele holdet for en helt igennem godkendt indsats, som er udført ved siden af arbejdet i den 

enkeltes eget udvalg har været besværliggjort af Coronakrisen. 

 

Holdturneringen: 

Generelt: 

Holdturneringen i alle aldersgrupper forløb som planlagt til og med uge 49 (06.12.2020), hvorefter 

Corona-restriktionerne satte en stopper for al indendørs idræt.  

Herefter er der ikke gennemført holdkampe i den resterende del af sæsonen 2020/2021 og til sidst i 

april måned 2021, måtte vi opgive at gennemføre holdturneringen i SEN, SEN+ og Ungdom. 

 

Seniorer: 

Holdturneringen for Seniorer fra Københavnsserien (KS) og ned til 30. Serie havde 80 tilmeldte hold 

ved sæsonstart.  

I Senior holdturneringen har vi i år haft deltagelse fra Brøndby BK, Brøndby Strand og DTU Badminton 

(alle fra BADSJÆ).  

Ved sæsonstart 2021/2022 vil rækker og puljer være stort set identiske med sæson 2020/2021. 

Kun lokale klubønsker ændrer på sammensætningen af serierne og puljerne. 

 

Senior+ (tidligere benævnt Veteraner): 

Holdturneringen for Senior+ havde deltagelse af 141 tilmeldte hold ved sæsonstart.  

Holdene var fordelt med 57 i +40, 53 i +50, 26 i +60 og 5 i +70. 

I Senior+ holdturneringen har vi i år haft deltagelse fra Lillerød og Solrød Strand (begge fra BADSJÆ).  

Ved sæsonstart 2021/2022 vil rækker og puljer være stort set identiske med sæson 2020/2021. 

Kun lokale klubønsker ændrer på sammensætningen af serierne og puljerne. 
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Ungdom: 

Holdturneringen for ungdomshold havde tilmeldt 203 hold til sæson 2020/2021.  

Også i år har vi haft fornøjelsen af at møde hold fra Bornholm, Allinge-Sandvig Badminton.  

 

Danske Mesterskaber for Ungdomshold (DMU Hold) i 4 forskellige byer (Grindsted, Slangerup, 

Middelfart og Hammel) blev aflyst i april 2020.  

I sæson 2020/2021 blev DMU Hold flyttet fra april til maj måned i pinsen.  

Mesterskaberne er er på grund af Coronarestriktionerne uofficielle i denne sæson og der har været fri 

tilmelding. 

BADKBH og BADSJÆ anmodede BADDAN om at aflyse DMU Hold i slutningen af maj måned, fordi 

ingen af kredsene kunne afslutte deres holdturneringer, og hvis man ville gennemføre DMU Hold, så 

kunne vi ikke nå at gennemføre resten af holdturneringen inden slutningen af juni måned.  

For kredsene i Øst gav det ingen mening at tale om Danske Mesterskaber for Ungdomshold, når mere 

end halvdelen af grundspillet manglede at blive afviklet. 

BADDAN afviste at aflyse DMU Hold, men gjorde det til en uofficiel turnering med fri tilmelding. 

BADKBH og BADSJÆ har derfor ikke været involveret i udtagelsen af hold til denne turnering. 

 

Protester og Administrative afgørelser: 

HU har modtaget og behandlet 8 protester i denne sæson. 

Protesterne har fordelt sig således: 2 i senior, 0 i veteran og 6 i ungdom. 

Kendelserne i protesterne kan ses på hjemmesiden. 

Der har samtidig været 4 Administrative afgørelser (AA), som er udsprunget af henvendelser samt 

kontrol ved HU og ikke af en egentlig protest.  

AA har fordelt sig således: 1 i senior, 1 i veteran og 2 i ungdom. 

Disse AA har ikke medført kendelser med bod eller gebyrer. 

 

Gebyroversigten: 

Det er ikke planen at ændre på satserne for bod og gebyrer i den kommende sæson. 

Der indsættes et rykkergebyr i Gebyroversigten/takstbladet for 2021/2022. 

 

Kommunikation: 

Trods den meget svære tid med Coronarestriktioner har der været en godkendt kommunikation 

mellem kredsen og klubbernes koordinatorer og holdledere.  
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Københavns Kommune: 
Vi har haft en del sager omkring bestilling af haller i Københavns Kommune i første del af sæson 

2020/2021. Det er meget svært at planlægge halressourcer i Valbyhallerne, når så mange spilletider er 

optaget af Kommunen på forhånd specielt på DH-dage. 

Stort set alt er løst tilfredsstillende med positiv medvirken fra halbestyrerne og KFF/KK. 

Samme og endnu større problem er opstået i planlægningen af sæson 2021/2022. Men med dygtigt 

arbejde fra Halbestyrerne ser det ud til at alle bestillingerne falder på plads inden spilletiderne skal 

indsættes i BadmintonPlayer. 

Dette forbedrede samarbejde tyder godt for fremtiden. 

Der er stadig et par hængepartier med hensyn til Katrinedalshallen, som ikke er med på Stævne- og 

turneringskalenderen. 

Klubberne, som spiller i hallen, betaler for 5 baner mod forventet 4 baner. 

Alle andre steder i Københavns kommune betaler man for 4 baner, selv om man spiller på 5 baner. 

Det forekommer uretfærdigt, at dette kun skal forekomme hos BK36, Politiet og Peder Lykke. 

I øvrigt gælder problemet også betaling for træningstider, så det koster meget mere end de 

holdkampe, som BADKBH bestyrer. Sagen ligger stadig hos KFF/KK, 

Idrætsklubben Peder Lykke forventes at skifte fra Katrinedalshallen tilbage til Peder Lykke Skolen efter 

dennes renovering. Men tildelte træningstider er endnu ikke faldet på plads på Peder Lykke Skolen. 

Hvis der ikke kommer en afgørelse inden 01.09.2021, så forbliver Peder Lykke i Katrinedalshallen i 

sæson 2021/2022. Vi planlægger med spilletider i Katrinedalshallen indtil vi har en afgørelse. 

Det er i maj måned blevet oplyst, at KFF-udvalget i Københavns Kommune har besluttet, at der ikke 

skal opkræves gebyr for leje af haller, hvor deltagerne er under 19 år. 

Det bliver forventeligt svært at administrere, men klubberne skal være opmærksomme på dette når 

de første opkrævninger tilgår i slutningen af 2021. 

Når det drejer sig om ungdomsholdturneringen, så er BADKBH behjælpelig med at dokumentere brug 

af hallerne for ældre spillere og for spillere under 19 år. 

 

BadmintonPlayer: 
Holdturneringsudvalget vil igen i år gerne appellere til klubbernes ledelser.  

Der er mange tilfælde i Badmintonplayer, 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 Badmintonplayer 

samt at få rettet bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og holdledere med mobilnummer og 

mailadresser især efter dette års generalforsamlinger og i forbindelse med udpegning af holdledere til 

den nye sæson. 
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Ranglisten: 

Ranglisteudvalget i BADDAN arbejder for øjeblikket på at få ajourført ranglisterne til næste sæson. 

Der er en del ajourføringer fordi der ikke har været spillet turneringer og holdkampe i ca. 6 måneder. 

Specielt indenfor ungdomsspillerne er der et stort arbejde med at få pointtallene til at passe efter en 

lang periode uden kampe.  

Derfor skal der muligvis korrigeres i tabellerne i Reglement for Ungdomsholdturneringen, inden 

reglementet udgives i juni måned 2021. 

 

Holdturneringsreglementet: 

Love for BADKBH og Reglement for holdturneringen i BADKBH er tilsendt BADDAN lovudvalg til 

gennemsyn den 03.03.2020. Det er meldt ud at det gælder alle kredse. 

Vi har endnu ikke hørt noget fra denne lovgennemgang og undrer os over at det kan tage 15 måneder 

at gennemgå lovene/vedtægterne i 8 kredse. Hvad de skulle bruge Holdturneringsreglementet til er 

lidt en gåde. 

 

Klubskiftereglementet: 

Inden sæsonen startede i sommeren 2020 havde vi i BADKBH afskaffet særreglen omkring klubskifter 

for seniorer, der deltog i DH-turneringen. Og vi har ikke set nogen særlig stor brug af muligheden for 

klubskifte hos disse spillere.  

Der er endnu ikke foretaget revision af klubskiftereglementet omkring forklaring på brug af kategori C. 

Det er noget rod, at reglementet overhovedet ikke omtaler en kategori, som forekommer i 

BadmintonPlayer, når man går ind på klubskifte. Vi efterlyser stadig en bedre tekst og sammenhæng i 

dette landsdækkende reglement, som administreres under ansvar af den holdturneringsansvarlige i 

Hovedbestyrelsen. 

 

Diverse: 

BADKBH har bedt BADDAN om at forklare, hvordan en klub kan skifte fra en kreds til en anden. 

Der er klubber i omegnen af BADKBH, som har ønske om at skifte fra BADSJÆ til BADKBH. 

Sagen er fremlagt for hovedbestyrelsen, men der foreligger pt. ingen afgørelse/forklaring. 

Point har foretaget navneskifte i BadmintonPlayer og hedder i fremtiden: 

Fulde navn: Badminton Klubben Point 

Forkortelse: BKPoint Kbh. 

Navneskiftet er foretaget 15.05.2021 af BADDAN og fremgår i holdturneringen i BadmintonPlayer fra 

sæson 2021/2022. 
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Tak for denne sæson: 
Det har været en ret besværlig sæson med masser restriktioner. 

Holdturneringsudvalget vil gerne takke alle i klubberne og på holdene i den netop afsluttede sæson. 

Alle er vist enige om, at vores store arbejde med udsættelse af holdkampe og planlægning af 

træningsholdkampe desværre ikke bar frugt, idet vi måtte opgive til sidst.  

Men det var en forbilledlig indsats, der blev udøvet fra alle sider. 

 

Der er en rigtig god og saglig tone mellem klubledere, holdledere og Badminton Københavns 

Holdturneringsudvalg. 

Det håber vi kan fortsætte i de kommende sæsoner.  

Tak for denne sæson og så starter vi forfra med planlægning af den nye sæson 2021/2022 med rigtig 

gode vaccinationstal hen over sommeren. 

På vegne af Holdturneringudvalget 

Kurt Mehlsen 

Formand 



 

 

 

Beretning fra Breddeudvalget 

 

Sæsonen har været præget af restriktioner, hvilket har betydet væsentlig færre aktiviteter og begrænset 

mulighederne for konsulentens udviklingsarbejde i klubberne. Alligevel har vores konsulent Mathias 

Haulund holdt 19 foreningsmøder og er i gang med 5 klubudviklingsforløb.  

Vi havde dog mulighed for at afholde KMU 2020 i Valbyhallen. Trods mange retningslinjer blev turneringen 

en stor succes med 409 deltagere, hvilket igen var flere end det foregående år.  

Vi fik hjælp fra BC37 og CBK til at afvikle turneringen, da vi havde behov flere haller pga. de gældende 

restriktioner. En stor tak til de to klubber for at træde til og hjælpe med kort varsel.  

Vi har i 2020 også afsluttet vores treårige projekt ”Mere Badminton i København”. Vi har opnået positive 

resultater på alle områder i projektet, og vi er særlig stolte af medlemsudviklingen fra projektets begyndelse 

til nu. Klubberne i Københavns Kommune har en samlet vækst på 45 % (ca. 500 medlemmer) for børn 0-18 

år og en samlet vækst på 36 % (262 medlemmer) for børn 0-12 år siden projektet begyndte 1. januar 2018.  

Hvis I ønsker at læse hele slutevalueringen, kan I skrive til vores konsulent Mathias Haulund. 

Vi fortsætter det gode samarbejde med foreningerne, så vi sikrer, at den gode udvikling bliver ved og de 

genvinder tabte medlemmer under nedlukningen af foreningslivet i 2020 og 2021. Det videre arbejde sker 

inden for rammerne af partnerskabsaftalen mellem DGI og Københavns Kommune, som vi har store 

forventninger til. 

Udover KMU og projektet i Københavns Kommune har vi i samarbejdet med DGI afviklet: 

• 10 begynderturneringer med 200 deltagere 

• 29 badmintonskoler med 364 deltagere 

• Fire hjælpetrænerkurser, et trænerkursus og et seniortrænerkursus 

 

 

 

 

 



    

 

18. maj 2021 

 

Badminton København, USU beretning for sæsonen 2020 – 2021, en sæson præget 

af Covid-19. 

USU udvalg 

USU-udvalget har i sæsonen bestået af Gitte Pedersen, Sung Jakobsen, Jesper Spang, Philip Tu Duong, 

Kristian Pihl og Susanne Kauffmann (formand). Charlotte Kongshammer og Kurt Wolff er udtrådt efter 

mange års tro tjeneste.  

Kredstræning 

Kredstræning for U11 og U13 nåede desværre kun at blive afholdt 1 ud af de planlagte 3 gange pga. Covid-

19. Deltagelse af top 8 af hhv. piger og drenge i U11 og U13. 

Kredsmatch 

Kredsmatch mod Badminton Sjælland afholdt i august med deltagelse af U11, U13, U15 og U17. 

Holdkampene spilles som alm. seniorholdkamp – altså med 13 kampe.  

Årets Hold U11 

U11 holdet deltaget i den årlige kredsturnering på Fyn primo november. Dette er et utrolig hyggeligt 

arrangement, der også har stor fokus på det sociale aspekt kredsene imellem.  

KM 

KM afholdt 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 2020 vandt Gentofte.  

Et arrangement der desværre var meget påvirket af Covid-19 – både mht. afholdelse, men også mange 

aflyste kampe pga. 2 corona-positive spillere og heraf afledt smitteopsporing. Ingen blev smittet ved KM.   

Udenlandstur 

Desværre ikke muligt at deltage i udlandsturnering pga. covid-19. 

Danish Junior Cup 

Afholdes normalt i oktober for de forskellige kredse, samt udenlandske hold i U13 og U15. Desværre 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   



 

 

Badminton København 
SSU formand 

Lars Holmberg 
Spættevej 11 

4760 Vordingborg 
   Larsholmberg007@gmail.com 

5534 2509 / 5383 1007 
 

Stiftet 16. juli 1934 
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Beretning fra SSU for sæsonen 2020-21 
 
 
Udvalget har denne sæson bestået af Lars Holmberg (formand) og Philip Tu Duong. 
 
 
 
Københavner Cup blev igen i år afviklet en lørdag i Gladsaxe. 
Igen i år med 5 deltagende hold. Alle hold fik 2 kampe, alle hold spillede en mindst en tæt holdkamp. 
De 5 deltagere var SAIF, GSB, HB2000, BC37 og DB. 
Vinder i år blev: 
Vinder af årets Københavner Cup 2020:  SAIF 
Vinder i række for 1. runde tabere: BC37 
Stort tillykke til årets vindere. 
 
Næste sæson, prøver vi med det gamle koncept, hvor man spiller kampene i klubberne på træningerne, hvor 
laveste rangerede klub har hjemmebane. Kampene kommer til at starte medio august, med slut i september, alt 
efter deltager antal. Prøver nok at lave en turnering, hvor der mindst er 2 kampe til klubberne, så taber af 1. 
runde også går videre i en række 2. 
(da årets beretning ikke er så lang, pga corona, sætter jeg resultatprogram for Cuppen ind til sidst, så der er lidt 
at læse) 
 
Østmesterskaberne findes ikke mere, for en årrække siden sluttede også KM A for seniorer. 
Sæsonplanen for de bedste seniorer er meget tæt pakket, med holdkampe og åbne turneringer. 
SSU er åben for ideér til hvordan man kunne starte en lignende turnering op igen. Om det skal være KM M 
senior, eller KM A senior eller bare helt åben, er nogle af mulighederne, det vigtigste spørgsmål er hvad er 
behovet og er der interesse i sådanne et arrangement igen. 
Det vil nok ikke kunne lade sig gøre næste sæson, da der skal søges om sådanne et arrangement, men så i 
2022-23.  
  
Åbne turneringer i udlandet under EBU, der har ikke været nogle udsendelser fra kredsen denne sæson. 
 
Årets afslutningsturnering, fransk eliteturnering i Strasbourg, blev igen i år aflyst, vi havde dog meldt fra inden. 
Det er et samarbejde med den lokale franske klub, vi ser frem til igen næste sæson at komme ned og deltage i 
turneringen, til den tid har vi forhåbentlig normale tilstande igen. 
 
 
Tak til Philip for at stå til rådighed, trods der ikke var den store aktivitet denne sæson. 
 
Lars Holmberg, formand SSU 
Maj 2021 
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Københavner Cup 2020  

         

 Spillested: Gladsaxe Badmintonhal, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg  
 Lørdag d. 22. august 2020  
         

 Indledene kampe      

 2. HB2000 
        

  11 HB2000     

 3. BC37 
  2      

         

 
 

       

 4. GSB 
        

  7 GSB     

 5. DB 
  6      

         

 
 

       

 Finale kampe  Samlet præmiesum  

 
 

 5.000 kr.  
 1. SAIF 

        

  7 SAIF  1. præmie 2.500 kr. SAIF 

 HB2000  6    2. præmie 1.000 kr. GSB 

    11 SAIF 3. præmie 600 kr. HB2000 

 GSB    2     

         

 
 

       

 BC37 
        

  9 BC37  1. præmie 600 kr. BC 37 

 DB 
  4   2. præmie 300 kr. DB 

         
 



 

 

 

Beretning fra Veteran / Senior+ udvalget i Badminton København 

 

• Ny VETU-Formand valgt ved Repræsentantskabsmøde 2020 efter flere års fravær 

• Aktiviteter i 2020 stærkt begrænset pga Covid-19 (deltagelse i HU) 

• Overvejelser om nyt Kommissorium, hvor der både skal fokuseres på Elite / 

Turneringsspillere og Motionister / Bredde 

 

• Planer for 2021; 

 

o Færdiggørelse af Kommissorium  

o Nedsættelse af VETU-Udvalg 

o Identifikation af behov og ønsker hos Kredsens klubber og spillere 

o Nye aktiviteter (turneringer m.m.) ??? 

 

 

Mvh 

 

Frank Hersfeldt 

VETU Formand 

 

 

 

 



 

 

 

 

Københavns Dommer Klub    2021-04-18 

 

Beretning for sæsonen 2020 – 2021 

 

 

Denne sæson blev kendetegnet ved restriktioner og nedlukning af indendørs 

aktiviteter og dermed badminton siden begyndelsen af december på grund 

af covid-19. 

 

Den 25. februar mistede vi vort æresmedlem og bestyrelsesmedlem og 

dommer siden 1967, Preben Nøies. Preben var også dybt involveret i 

uddannelse og bedømmelse af dommere både i København, i Danmark, i 

Europa og i hele verden. I 1983 bestod han den højeste dommereksamen i 

verden og blev IBF-certificeret dommer, det der i dag hedder BWF-

certificeret dommer. Han har dømt i mange store turneringer. Han dømte 

bl.a. til Thomas & Uber Cup, VM, All England, ved OL i Barcelona i 1992, 

samt i Atlanta i 1996. I 22 år og indtil 2018 var Preben formand for 

Dommerudvalget i Danmark og har været stærkt medvirkende til 

udviklingen af dommerniveauet, og vore BWF-dommere betragtes blandt de 

bedste i verden. Der var respekt om Prebens handlinger, og han var altid i 

godt humør med en lille vittighed i ærmet. Æret være Prebens minde. 

 

Vi havde planlagt dommerkursus i efteråret 2020; men dette er udskudt til 

efteråret 2021, så nye kandidater kan sagtens nå at melde sig til.  

 

Vi har haft 1 dommer til kredsdommereksamen, som desværre ikke i denne 

omgang bestod. 

Vi har 3 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 

eksamen er nu planlagt til at blive gennemført under Victor Denmark 

Masters i Esbjerg i august. 

 

Vi har igen i år kunnet dømme med normal besætning i alle turneringer, 

bortset fra 2 1.divisionskampe, hvor vi i stedet for dommere havde en 

Holdturneringsdommer. Vi har situationen i København, at antallet af 1. 

divisionsklubber er steget fra 1 til 4 på kort tid, og det har udviklingen i 

antal dommere, der kan dømme 1. division, ikke gjort. Samtidig spiller flere 

af dommerne selv lørdag eftermiddag. Endvidere samarbejder og trækker vi 



 

meget på sjællandske dommere, og det løser opgaven i langt de fleste 

tilfælde, dog ikke i de 2 tilfælde. De aktioner vi vil tage for at løse opgaven 

fremover er, at vi koordinerer dommere til 1. div. kampene på samme måde  

 

som ligakampene, altså at hele Sjælland bliver dækket af Badminton 

Sjælland og Badminton København. 

 

Vi har igen i år haft stor assistance og velvillighed fra Badminton Sjælland. 

De har hjulpet os med 8 udkald. Vi har i år hjulpet Sjælland med 3 udkald.  

Jeg opfordrer klubberne til at komme med dommeremner til det kommende 

dommerkursus til efteråret, da vi har brug for flere dommere. 

 

Vi har fra sæsonstart fået ny tøjsponsoraftale med Tøjeksperten i Ballerup 

for både dommere og linjedommere. 

Dommerudvalgets reglement under Badminton Danmark er blevet ændret 

sådan, at Forbundsdommere udover at virke som stigedommer i 4 udkald i 

kredsregi også skal virke som stigedommer i 4 udkald i Badminton 

Danmark regi. 

 

I forbindelse med at Badminton Danmark i 2020 havde 90-års jubilæum, 

blev der lavet en jubilæumsmønt, som alle dommerne har fået udleveret. 

 

Lige nu har KDK 33 (30) medlemmer, 3 flere end sidste år. 

Vi er 25 (22) dommere, heraf 7 (8) forbundsdommere, 5 (4) kredsdommere, 

13 (9) dommere, 0 (1) seniordommer. Vi er 6 (6) linjedommere, og 2 (2) 

æresmedlemmer.  

1 dommer har valgt at stoppe i denne sæson. 

 

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 BWF-dommer desværre ikke 

dømt i denne sæson på grund af COVID-19. 

 

KDK siger tak til klubberne, BADKBH’s bestyrelse og udvalg, Sjællands 

Dommer Klub, og BD for et positivt og godt samarbejde i denne sæson. 

 

Niels Holm Mortensen 

Formand for KDK 

 

 

 

 


