
Beretning for HOG Badminton 2006/2007 
 

Traditionen tro er vi netop nu midt vores badminton sæson, en sæson som har budt på mange 
spændende aktiviter og positive oplevelser, men også en sæson som har givet os nogle 
udfordringer som vi agter og løse i den kommende sæson. Udvalget havde for sæsonen planlagt 
en række aktiviteter, der alle har til formål at gøre det sjovt og spændende at spille badminton i 
HOG Badminton. 

Af hovedaktiviteter, der indtil nu er afviklet, kan nævnes: 

1 Sommerlejr i samarbejde med DGI med ca. 130 børn og unge 
2 Juleafslutning for de yngste 
3 Landsdelsmesterskaber u9 ab 
4 Åben stævne for u 15 a,b,c 
5 Træningssamling for vores ungdom 

og tilbage i indeværende sæson står 

 
1 Klubmesterskaber den 13-17 marts 

Sæsonen startede noget turbulens da badminton afdellingen stod uden formand, og man fandt ud 
af at træner siden på ungdom ikke var på plads,men vi fik løst problemet og det lykkes også at 
finde en formand. udvalget valgte at lægge kræfter i at få afdelingen op at køre igen, men der 
mange ting at tage fat igen til næste sæson såsom klubdragt, holde flere stævner,trænnings 
weekend for vores ungdom med overnatning, og mange andre ting.Så alle i udvalget har taget et 
stort slæb i år, men aligevel skal vi være glade for at vi har en kassere der er gået på efterløn for 
Kai har virkelig gjort et stort stykke arbejde i denne sæson,har virkelig fået styr på vores 
medlemmer i klubben, deltaget i fu møder,sørget for at der blev holdt møder i afdelingen og 
mange andre ting,så stort tak til dig Kai 

 

Jeg vil gerne rette en meget stor tak til alle i udvalget for det gode samarbejde, vi har haft i den 
forløbne sæson.  

Vi må desværre i år sige farvel til Martin h.a og Jørgen Thiele som har valgt og stoppe.Martin har 
ydet en stor indsats som ungdomstræner og i udvalget, Jørgen har stået for at børnene blev 
tilmeldt til stævner.Så badminton afdellingen vil sige tak for en stor indsats for jeres arbejde i 
afdelingen. 

 

HOG Badminton har haft en flot fremgang i medlemstal sidste sæson var vi 196 medlemmer og 
idag er vi 235 medlemmer, så der er en fremgang på 40 medlemmer og det er alle på 



ungdomssiden og det er da positivt at det er der fremgangen sker, så skal vi bare holde fast i 
dem. 

Ang. vores hjemmeside kan jeg kunne anbefale at man tage en kig på den der er virkelig sket 
meget, alt info kan du finde på den stævner,tuneringshold, træningsamling,julestævne, og det er 
da dejligt at der også er billede fra de forskellige ting vi holder eller deltager i,og det kan vi kun 
takke Allan glargaard for det er virkelig en fornøjelse at kigge på.  

Tak til Lars Stenbroen som har stået for afvikling af vores egne stævner og har sagt ja til at stå for 
dem næste år hvor vi vil afholde 4 stævner. 

Ungdomsafdelingen 
I den første uge af sommerferien afholdt DGI i samarbejde med HOG Badminton som sædvanlig 
en sommerlejr i Hinnerup. Der var denne gang et deltagerantal på 130 børn 15 instruktører fordelt 
i Rønbæk og HH-hallen. 

Det var en aktiv uge for både børn og instruktører med et alsidigt program. Det er foruden en 
masse badmintonundervisning, bekendtskabet med et væld af andre aktiviteter/idrætsgrene og 
det sociale samvær, der gør disse sommerlejre attraktive for børn og unge fra hele Danmark. 

Man havde i år valgt kun at have u9 tilmeldt i dgi holdtunering,da det var svært for træneren at 
stille hold fra u 11 og op efter,derfor ville man satse på at få dem ud til flere stævner, det er ikke 
helt lykkes der kan være flere årsager til, at folk skal vende sig til at bruge hjemmesiden hvor 
tilmeldingen foregår. 

I ungdomsafdelingen har vi igen i år opnået meget fine resultater ved de stævner og 
landsdelsmesterskaber vi har deltaget i, så vi har en del spiller der skal til landsmesterskaber i 
marts måned 

De yngste spillere sluttede som sædvanlig året af med vores populære julestævne under ledelse 
af overnisserne Lene og Mogens Kristensen. Der var ca. 40 deltagere, der hyggede sig med både 
badminton, slik, kager og film. 

Vi har i år afholdt 2 trænningsamling for vores ungdom,som Karin Og Michael Bundgaard har 
stået for, der var ca 40 tilmeldt begge gange og børnene og forældre var meget glæde for de to 
dage i hallen og børnene fik virkelig noget ud af det,samtidig fik Michael og Karin en masse 
forældre til at hjælpe i hallen de dage. 

Vi har igen i år haft store problemer med at skaffe frivillige trænere og forældre fra egne rækker til 
vores ungdomshold. Jeg vil dog gerne understrege at de personer som har stået for den daglige 
træningen har gjort en fantastisk indsats trods de til tider svære vilkår.  

 

Seniorafdelingen 



Sæsonen startede noget skidt, man havde afmeldt vores jyllandsserie og serie 2 hold da vi stod 
med en trup på 8 spiller vi havde så tilmeldt et serie 3 hold, men to af spilleren fra truppen valgte 
at tage kampen op for at få flere til at spille og det lykkes så vi idag har en trup på ca 20 spiller, så 
godt gået Michael og hh.Den daglig trænning står Bundgaard for, vores serie 3 hold ligger til at 
vinde deres pulje og dermed rykke op i serie 2, så det hele ser ud til at ende i en positiv stemming 
som også går at vi skal have vores senior til at træne to gange om ugen og vi skal have fundet en 
træner til truppen for næste sæson. 

Senior 3 gruppen startede også skidt men der er kommet nye spiller til men det svinger meget 
med hvor mange der kommer til trænning, men vi skulle gerne have flere til spille på denne trup 
så stadigvæk skulle være sjov at komme til træning for de gamle ben. 

 

fremtiden 
Vi håber at introducere en ny klub dragt således at vores spillere kan gøre reklame dels for vores 
sponsere, men også for HOG badminton når de repræsentere os ved stævner og 
turneringskampe. 

Vi har desuden nogle spændende initiativer i støbeskeen som gerne skulle forbedre forholdene 
for vores ungdomsspillere. 

Vi vil ligeledes i forbindelse med opstarten i den kommende sæson, afholde et orienteringsmøde 
med forældrene, således at vi kan orientere dem om de forventninger vi har til forældrene, men 
også at forældrene kan fremkomme med deres forventninger til badmintonudvalget. 

 

 

Afslutning 
Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til de mennesker, der på en eller anden måde gør et stykke 
frivilligt arbejde i badmintonafdelingen. Her tænker jeg på dem 

1 der er behjælpelige med at passe kiosk, 
2 sidde ved dommerbord, 
3 voksentrænere, 
4 ungdomstrænere, 
5 holdledere, 
6 eller dem, der varetager en af de mange andre opgaver, vi har i en badmintonafdeling. 

Også en stor tak til Jytte Sørensen, der altid er villig og parat til at besvare vores spørgsmål. Og 
tak til servicemedarbejderne i både Rønbækhallen og HH Hallen, som vi har et virkeligt godt og 
positivt samarbejde med. 

Endvidere vil jeg gerne rette en tak til alle vore sponsorer for deres velvillige støtte til 
badmintonafdelingen. 



På badmintonudvalgets vegne 

 

Jesper Stenbroen 


