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Beretning for HOG Badminton 2007/2008 
 
Sæsonen nærmer sig sin afslutning og det er tid at gøre status over året der er gået. Bad-
mintonudvalget havde før sæsonen planlagt en række aktiviteter, der skal gøre det attraktivt 
at spille badminton i HOG, og vi mener selv, det er lykkes ganske godt. 

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

 Sommerlejr i samarbejde med DGI 
 Opstartsweekend for spillere og forældre 
 Juleafslutning for de yngste 
 To træningssamlinger 

og tilbage i indeværende sæson står 
 

 Klubmesterskaber den 5.-6. april 
 Sæsonafslutninger og evt. –fest 
 Sommerlejr 

Sæsonen startede med ny formand og to nye udvalgsmedlemmer, hvor det ene dog valgte 
at stoppe før sommerferien pga. arbejde. Martin Nymark sidder i spidsen for ungdomsud-
valget og senere er udvalget suppleret med Lene Hauge og Inge K. Thomsen. Badminton-
udvalget bestod således både af erfarne medlemmer med flere år på bagen og helt nye 
medlemmer med knap så meget erfaring. Med lidt hjælp fra de erfarne medlemmer og for-
retningsudvalget synes jeg alt i alt vi er sluppet helt godt fra det – gejsten har i hvert fald 
været til stede og det er vigtigt for at udvalget kan fungere.  Jeg vil gerne rette en stor tak til 
alle i udvalget for det gode samarbejde, vi har haft i den forløbne sæson.  

Desværre må vi med udgangen af denne sæson sige farvel til nogle af de garvede i udval-
get, idet Kai Sørensen, Jesper og Mette Stenbroen samt Lars Thiele ikke modtager gen-
valg. I har gjort det rigtig godt i udvalget og det skal I have stor tak for. Jeg er glad for at I 
alle har meddelt at I nok skal hjælpe de nye udvalgsmedlemmer i gang med de opgaver der 
skal løses. 

Vi har haft flere følere ude for at finde nye udvalgsmedlemmer og vi håber det lykkes, så vi 
sammen kan være med til at sætte vores præg på den kommende sæson. Det er spæn-
dende arbejde, udfordrende, udviklende og i det hele taget meget givende at være med til 
at skabe liv i hallerne til gavn for både børn og voksne.  

For at gøre udvalgsarbejdet mere overskueligt, har vi lavet en intern sæsonkalender der gør 
at vi hele tiden kan være på forkant med de opgaver vi ved der kommer. Samtidig har vi 
forsøgt ikke at holde så mange møder hvor alle deltager, men i højere grad forsøgt at lade 
opgaverne løses i små arbejdsgrupper.  

HOG Badminton har i skrivende stund 226 medlemmer, hvilket er præcis 6 motionister fær-
re end sidste år på samme tid. Det så lidt skidt ud lige efter sommerferien, men vi har fået 
mange nye medlemmer og en grundig registrering af hvem der rent faktisk møder til træ-
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ning og hvem der bare prøver et par gange. Den ugentlige fremmøderegistrering har givet 
et tættere forhold mellem klubben og den enkelte spiller. Også i starten af 2008 har vi fået 
flere nye medlemmer og nu drejer det sig om at få dem budt godt velkommen i klubben, så 
de hænger med i næste sæson. 

Vi har en velfungerende hjemmeside med muligheder for at melde sig ind og ud af klubben, 
melde sig til stævner, se aktivitetslisten, en beskrivelse af nogle af de opgaver der skal lø-
ses i udvalget og meget meget mere. Stævnetilmeldingssystemet er nyt, men er taget godt 
imod af de spillere der ønsker at deltage i stævner. Afregningsmæssigt er systemet også en 
fordel, fordi systemet automatisk samler op hvem der har tilmeldt sig hvilke stævner og 
hvad de hver især skal betale. Vi kan udskrive samlede regninger to gange om året og det 
er dermed slut med kuvert-betaling via trænerne. 

Idrætsparkens fond bevilgede sidste år et beløb til indkøb af bl.a. tælleapparater til Røn-
bækhallen. Disse er netop blevet indkøbt, således at det nu både er muligt at afvikle stæv-
ner og også lære de ny spillere og evt. forældrene at tælle rigtigt i Rønbækhallen.  

Fra Favrskov kommune har vi fået tildelt banesynsmidler til indkøb af net til både Rønbæk- 
og HH-hallen. Disse er indkøbt og vi er nu sikre på at have fungerende net i begge haller 
når vi afvikler stævner eller har hjemmekampe. 

Ungdomsafdelingen 

Ungdomsafdelingen kan heldigvis prale af at være ligeså stor som sidste år og dette er 
glædeligt da netop en af udvalgets målsætninger er at fastholde medlemmerne i længere 
tid.  

I sommerferien afholdt DGI i samarbejde med HOG Badminton en badmintonskole, en tra-
dition som vi meget håber kan fortsætte, selvom det efterhånden er vanskeligt at skaffe in-
struktører. 

Lige efter sæsonstart holdt vi et orienteringsmøde for forældre og spillere sammen med 
DBF, som stillede med en konsulent og dommer til at indvi forældrene i badmintonsportens 
mysterier. Mens forældrene snakkede, spillede alle børnene badminton sammen med klub-
bens trænere. Mange forældre meldte sig som hjælpere til forskellige arrangementer, dette 
var dejligt og absolut nødvendigt for at en klub, med så mange medlemmer som Hinnerup, 
kan gennemføre arrangementerne i løbet af sæsonen. 

I efterårsferien prøvede vi med badmintonskole i samarbejde med DBF og de fremmødte 
havde 3 gode dage som gav mulighed for den enkelte spiller til at udvikle sig.  

Som altid blev julen fejret med julesjov med hjælp fra Nissemor og Nissefar (Lene og Mo-
gens Kristensen), en stor tak til dem. Der var også en del forældre som hjælpere og det er 
sjovt at høre nogle af forældrene fortælle hvordan de selv var til samme arrangement da de 
var små. I forbindelse med arrangementet havde Sportigan en bod i forhallen med salg af 
tøj, ketsjere mv. til gode priser – en aftale der var kommet i stand via Christian Brask Ja-
cobsen som lavede opgaven i forbindelse med sin uddannelse. Det gav et lille overskud til 
klubben og en del bløde gaver til at lægge under juletræet. 



 

 

Februar 2008 Side 3 af 5 

 

I januar har vi revurderet træningen for specielt U13/U15 og U17. Det er vigtigt at træningen 
afspejler den enkelte spillers niveau og samtidigt sikrer at spilleren hele tiden udfordres. Vi 
bestræber os hele tiden på at løse denne opgave og har i den forbindelse opdelt spillerne i 
to trupper om tirsdagen efter niveau, og indsat ekstra træningskræfter i form af Michael 
Bundgaard til den ene trup og Peter Thiele/Kristoffer Møberg til den anden trup. Samtidig 
har Lars Nysten overtaget U9 også i HH-hallen, noget vi har fået meget positiv respons på. 

En stor succes i sæsonen har også været de 2 træningssamlinger som både har involveret 
en masse børn og forældre. Der er næsten ikke noget sjovere for børnene end når de kan 
få forældrene med på banen.  Noget de også kan dyrke lørdag morgen fra 8-9 i Røn-
bækhallen, som vi i år har stillet til rådighed for betalende medlemmer af HOG Badminton 
plus deres familie. 

Vi vil gerne opfordre til at man som spiller deltager i eksterne stævner, da det jo er sjovt at 
have noget at træne frem i mod. Stævnerne giver en unik mulighed for at få et netværk af 
venner fra andre klubber og samtidigt styrke sammenholdet i klubben. Som eksempel kan 
nævnes Favrskov kommunemesterskaberne hvor Nicholas Grundtvig vandt Herresingle, 
Ungdom 1 og Jacob H. Pedersen vandt Herresingle, Ungdom 11 

I holdturneringen har vi har haft to hold med i U9. Holdsætningen og planlægningen om-
kring holdkampene kunne godt have kørt bedre, men det lykkedes at få stillet holdende og 
afholdt kampene. Holdene ser ud til at ende midt i puljen som nr. hhv. 3 og 4. Flere forældre 
har spurgt hvorfor der ikke er holdkampe i de andre årgange og det er noget udvalget skal 
til at kigge på. Holdkampe er noget af det der for alvor giver sammenhold og sammen med 
stævnedeltagelse er det med til at give træningen i hallerne mening. I starten af sæsonen 
vurderer vi om der er spillere og ikke mindst opbakning fra forældrene til at stille hold. Vi 
hører meget gerne kommentarer til dette fra både forældre og spillere. 

Seniorafdelingen 

Seniorafdelingen er opdelt i to trupper, hvor den første trup stiller holdet i DBF Serie 2 og 
den anden trup stiller op i DGI Old 35 og Veteran 50. På grund af mangel på damer, har vi i 
år droppet Veteran 45 mix-holdet.  

Fra starten af sæsonen trænede Senior1/U19 med en times overlap til Senior 3, hvilket ikke 
har været optimalt, men dog tåleligt efter omstændighederne. Senere på sæsonen var vi så 
heldige at få ekstra træningstid sent tirsdag aften i Rønbækhallen, hvilket både har motive-
ret spillerne og har kunnet ses på kampresultaterne. Desværre har vi så i år også lidt af at 
flere gode spillere er blevet skadet, men vi håber at se dem alle tilbage i fuld vigør så hurtigt 
som muligt. Træningen er forestået af Michael Møller Dahl og Lars Thiele i forening, begge 
uden vederlag ud over kontingentfrihed. 

DBF Serie 2 holdet skal holde sig i rækken i år, men det kan gå hen og blive en ren gyser i 
de sidste tre kampe. Der skal hentes point for at det kan lykkes og det hele kan blive afgjort 
i den sidste kamp på hjemmebane den 29. marts kl. 15 mod Brabrand. Jeg vil opfordre til at 
så mange som muligt møder op og støtter holdet. 

Sidste nye tiltag er et uformelt samarbejde med SGF Badminton om tirsdagen. Vi har tilbudt 
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deres senior spillere at de kan træne sammen med os, mod at betale bold-penge. Der var 
fire spillere første gang, måske det kan udvikle sig til noget mere og måske en mere formel 
aftale om samarbejde. Det gør træningen bedre og samarbejdet kan være nødvendigt for at 
vi også næste år kan træne to gange om ugen. To gange træning er nødvendigt for at fast-
holde niveauet og helst også tiltrække nye spillere. 

Senior 3 holdene klarer sig gennem sæsonen med jævnt resultat. Det er ikke muligt at ryk-
ke ned og det skal vi måske være glade for. Som forsøg har Old 35 runderne i år været af-
holdt som stævner hvor man har mødt to modstandere i hver runde, lige som i ungdoms-
rækkerne. Det giver mere liv i hallerne men er også hårdt for den enkelte spiller som skal 
igennem fire kampe, fordi vi ikke har haft nogen reserver at trække på. DGI holdt evalue-
ringsmøde omkring turneringsformen den 19. februar hvor vi desværre ikke kunne deltage, 
vores tilbagemelding blev derfor afleveret skriftligt. 

Motionisterne 

Vi har i denne sæson været nødt til at flytte lidt rundt på motionstimerne, men de fleste har 
fortsat deres støtte til HOG ved at flytte til de tidspunkter vi har foreslået og det takker vi 
dem meget for. Det er svært at undgå ændringer i træningstiderne når tildeling af haltimer 
følger svingende medlemstal i alle klubberne, men det er nu engang vilkårene.  

Kommende aktiviteter 

I øjeblikket kører salget af DBF lodsedler, i år styret af Birgitte og Klavs Vejlang. Det er vel-
organiseret og giver forhåbentligt et solidt overskud til klubben. Vi håber alle vil støtte op om 
salget og måske tage en rute selv – det er muligt at vælge sin favoritrute direkte inde fra 
hjemmesiden. 

Det sidste store arrangement i år bliver klubmesterskabet, som vi håber alle bakker op om. 
Det kommer til at forløbe i weekenden den 5-6. april og vi kan forhåbentlig snart løfte sløret 
for hvordan det kommer til at løbe af stabelen. 

Fra sæsonslut 1. maj og frem til sommerferien afviklede vi sidste år sommerbadminton to 
timer tirsdag og to timer torsdag hvor alle spillere var velkomne – for dem der synes 4 må-
neders pause er for meget. Det var der heldigvis nok der synes og jeg tror vi prøver igen i 
år. Samtidig er vi i kontakt med DGI for at få planlagt sommerlejren i den første uge af 
sommerferien og vi håber det lykkes at få den gennemført igen.  

Forretningsudvalget overhalede os sidste år med et initiativ omkring fælles sponsorer, så 
det arbejde udvalget havde lagt i sponsorarbejdet blev sat midlertidigt på stand-by. Dette 
arbejde skal vi have i gang igen for at kunne holde kontingenterne på et rimeligt niveau 
samtidig med at vi laver flere aktiviteter og tilbud til spillerne. 

Ud over det skal vi snart i gang med planlægningen af den kommende sæson.  
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Afslutning 

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til de mange mennesker, der på en eller anden måde 
gør et stykke frivilligt arbejde i badmintonafdelingen. Her tænker jeg på dem der hjælper i 
kiosken, som praktisk hånd ved et arrangement, som hjælper ved den ugentlige træning, 
som holdledere – som hjælper med alle de små og store opgaver som får det hele til at kø-
re meget lettere. 

Også en stor tak til Jytte Sørensen på kontoret og Margit Kjær Pedersen med udskrivning 
af girokort mm. De to er altid villige og parate til at besvare vores spørgsmål. Tak også for 
det gode samarbejde til servicemedarbejderne i hallerne og til vores sponsorer for deres 
velvillige støtte til badmintonafdelingen. 

Til slut en tak til forretningsudvalget som virkeligt har lagt sig i selen især omkring det fælles 
sponsorat for hele HOG, men også på andre områder til gavn for alle i HOG. Det er måske 
ikke så synligt i dagligdagen, men det bliver det i hvert fald når vi alle render rundt i ens 
træningsdragter - så er man for alvor HOG’er! 

På badmintonudvalgets vegne 

 

Allan Glargaard 


