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Beretning for HOG Badminton 2011/2012 
 
Efter en periode med sol kommer der altid en periode med regn. Sådan kan man godt beskrive sæson 
2011/2012 i forhold til 2010/2011. Vi har desværre i denne sæson haft en stor medlemstilbagegang. Der er 
både færre ungdomsspillere, senior og motionister. I alt er vi faldet med ca. 20 % og det bliver derfor 
spændende at se på det kommende halfordelingsmøde om det gælder for alle sportsgrene og klubber eller 
om det bare er HOG badminton der er hårdt ramt. Vi håber selvfølgelig på at det gælder alle så vi derved 
ikke kommer til at miste timer i den kommende sæson..  
 
Men nu er det hele jo ikke negativt. Der har igen i denne sæson været nogle gode initiativtagere vedr. 
ungdom, så der skal lyde en stor tak til især Lars Poulsen for hans engagement vedr. ungdom. Alle de andre 
I udvalget har også ydet en god indsats vedr. stævner, sommerlejr og juleafslutning. 
 
I sæson 2011/2012 har der været gennemført og planlagt følgende arrangementer: 
 

 Sommerlejr i samarbejde med DGI 

 Klubdag med 55 tilmeldte hvoraf 33 overnattede i hallen 

 Klubbens første Generationsstævne med 23 doubler i alderen 9-74 år 

 Begynderstævne i november 

 Badminton event, hvor 3 spillere fra Team Århus var og spille opvisningskamp 

 Stævne i november for U9 U13 og U15 

 Julesjov 

 Rekord stort stævne U9 U11 og U13 med 246 tilmeldte og 400 kampe lørdag d. 11 

 Klubmesterskab i starten af marts 
 

Ungdom 
For at få vores efterhånden store ungdomsafdeling til at fungere optimalt og kunne give vores spillere de 
bedste muligheder er der en god gruppe af forældre og andre personer som skal have en stor tak. Her i 
blandt er stort set alle i udvalget på nær undertegnet og så er der Jesper Riis Gosh som står for 
lørdagstilmelding og John Riisgaard som er hold koordinator.  
 
Vi har i denne sæson haft flere træningstider til vores ungdomsspillere. De ekstra timer i hallen har bl.a. 
været brugt til et ekstra tilbud til de U11/U13 spillere der gerne vil blive dygtigere så vi i fremtiden kan 
tilbyde to hold med øvede spillere og derved fastholde og udvikle vores egne talenter.   
 
Vi har stadig nogle dygtige U13 spillere bl.a. Mads Muurholm og i U15 har vi Anne Muurholm og Andres 
Søndergård som begge er mesterrække spillere men godt på vej til at blive Elite. Derudover er der en 
mange i a-rækken og masser af spillerne har haft succes til stævner. 
 
Der har i år været fokus på at uddanne vores egne ungdomstrænere, hvor Mads og Anne Muurholm, Peter 
Thomsen og Cecilia Nymark har været uundværlige for klubben. I vinterferie afholdes trænerkursus K1 i 
Rønbækhallen.  
 
Derudover har vi i ungdomsafdelingen et fantastisk samarbejde med DGI, omkring ungdoms 
arrangementer, træningssamlinger og stævner og stævnet næste weekend er MEGA stort med over 240 
deltagere som tidligere nævnt. 
Anne Muurholm er desuden blevet indstillet til Henning Baks legat som tildeles et ungt menneske i HOG, 
som gør en forskel. Legatet er på kr. 1.000,- 
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Senior 
Vores senior har i denne sæson endnu en gang præsterende at komme i oprykningsspil og endda med 
maximum point. Der er 3 spillerunder tilbage og lige nu ligger 1. holdet til oprykning. 2. Holdet ligger 
ligeledes på en 1.plads men det bliver tæt, da 2 af de sidste 3 kampe er mod 2. og 3. pladsen i puljen og 
pointene er meget lige.  
Der har været god opbakning omkring torsdagstræningen, men om mandagen er fremmødte ikke godt. De 
få der møder op har været glade for at Mini står for træningen, men der mangler generel opbakning og 
fremmøde.  
Damesiden har været en stor udfordring og bliver det også i den kommende sæson hvis begge hold rykker 
op. Det er vigtigt at man forsøger at skaffe nogle flere medlemmer og at spillerne tage ansvar for holdene, 
for der har været en tendens til tynde afbud og forkerte prioriteringer. Kampprogrammet kendes allerede 
ved sæsonstart!! Alle bør bakke op om både træning og holdkampe. Når hold sættes er det i stærkest 
opstilling og dette bestemmer træneren til enhver tid. Jesper Skau er også træner i den kommende sæson 
og hvis klubben i sæson 2012/2013 har jyllandsserie og serie 1 er der brug for mere opbakning blandt 
nuværende spillere og hovederne skal ligges i blød for at tiltrække nogle flere damespillere.  
 
Motionist 
Træningstiderne blev i denne sæson rykket fra torsdag til onsdag hvilket har betydet at der har været et 
større frafald. Under 30 motionister fordelt på 5 timer er bare ikke godt nok. Vores priser er ikke høje så 
forhåbentlig kommer der flere i næste sæson.  
 
Næste sæson 
Næste sæson byder også på sine udfordringer, da der pr. 1. januar 2013 er tale om at indføre 
brugerbetaling på hallerne, hvilket vil sige at det kommer til at ramme HOG Badminton hårdt.  
Rykker vores senior op med begge hold og kommer der flere seniordamer? Får vi færre haltimer og 
hvordan kommer de til at ligge? Der ligger stadig mange ubesvaret spørgsmål angående 
halharmoniseringen, nøglebrikker osv. Indsigt bliver endnu en spændende opgave for det nye udvalg, og 
her skal der lyde en stor tak til Jørgen Jørgensen som har været primusmotor på dette område 
 
Afslutning 
Jeg vil gerne sige tak for denne gang, jeg ved at jeg desværre ikke har været den mest aktive formand, men 
tid og overskud har ikke været dertil og når man så er skadet halvdelen af sæsonen så mister man noget af 
lysten. Jeg vil dog sige en stor tak til de andre i udvalget for det store arbejde de har gjort og gør. Der er 
sågar folk i udvalget som hverken har børn som spiller eller selv spiller så en endnu større tak til jer. Jørgen, 
Inge, Kristoffer og undertegnet træder ud af udvalget i år og overlader pladserne til nye friske folk.  
 
Husk at møde op til HOGs generalforsamling onsdag den 22. februar. 
 
På badmintonudvalgets vegne 
 
 
Martin Brandt-Madsen 
 
 


