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Beretning for HOG Badminton 2008/2009 
 
Sæsonen nærmer sig sin afslutning og det er tid at gøre status over året der er gået. Vi 
mener selv at de gennemførte arrangementer er forløbet ganske godt, her skal bl.a. næv-
nes 

 Sommerlejr i samarbejde med DGI 
 Opstartsweekend for spillere og forældre 
 DBF badmintonskole i efterårsferien 
 Østjyske Mesterskaber hvor U9 B og U11 ABCD afvikles i Hinnerup 
 Juleafslutning for de yngste 

og tilbage i indeværende sæson står 
 

 Klubmesterskaber med finaler den 18. april 
 Sæsonafslutninger 
 Sommerlejr 

HOG Badminton har ved årsskiftet 254 aktive medlemmer mod 203 sidste år, og motions-
afdelingen er svundet fra ca. 60 til ca. 50 medlemmer – fremgangen er altså meget markant 
på ungdoms- og turneringssiden. Det er helt forrygende fantastiskt! Ser vi på antallet af til-
meldte hold er vi nu oppe på 9 ungdomshold og 3 seniorhold, hvor vores førstehold oven i 
købet er stort set sikret oprykningen til serie 1 næste år. Hvor er det bare fedt at være med 
til. Stævnemæssigt går det også fremad, de unge spillere er ved at få smag for stævnerne 
og de har fundet ud af at bruge vores nye stævnetilmeldingssystem så sedler mv. stort set 
er afskaffet nu. 

Vi får gode tilbagemeldinger på vores hjemmeside og det er nu blevet endnu nemmere at 
aflevere indlæg til den, idet der på forsiden ligger et link hvor man bare kan skrive sin tekst. 
Uden historier fra stævner mv. så bliver det lidt kedeligt i længden, derfor: kom med jeres 
indlæg og meget gerne med billeder også. 

I forhold til den begrænsning i haltimer vi er underlagt, har træningen i år været optimal, 
både med hensyn til træningstider og med hensyn til lønnede trænere. Lars Nysten er fæ-
nomenal til at holde styr på U9 og U11 spillerne og trods fremmøde af nogen gange over 30 
U11 spillere i Rønbækhallen, lykkes det alligevel at få alle børnene til at flytte rundt på bol-
dene, på banerne, mellem banerne og bag banerne. Det har været nævnt at vi burde indfø-
re ventelister eller omlægge træningen så der bliver mere plads, men vi har vurderet at 
træningen trods alt har været OK – i hvert fald som nødløsning indtil vi forhåbentlig får flere 
haltimer næste år. Lars har god hjælp af et par hjælpetrænere, men forældre der alligevel 
er i hallen må meget gerne hjælpe til med at holde boldene i gang. Peter Thiele og Kristof-
fer Møberg har været træner for både U13, U15, U17 og seniorspillerne og gør det rigtigt 
godt – vi kan bl.a. se at de har tiltrukket rigtig mange nye U13 og U15 spillere. De har et par 
trænerkurser til gode for at vi kan få endnu mere ud af dem og for at de også har det at 
skrive på deres CV når den tid kommer. Det er jo i den grad kompetencegivende at være 
træner og for den sags skyld leder i en forening som vores. Træningstiden for seniorerne og 
motionisterne har været kombineret i år, forstået på den måde at motionisterne har fået et 
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par baner i den ene ende af hallen mens seniorerne har haft den anden ende. Det har givet 
mere liv i hallerne, men har nok også kostet lidt på motionistsiden idet vi ikke har kunnet 
tilbyde træningstider på så mange forskellige tidspunkter i år. For seniorerne har det til gen-
gæld, sammen med den gode trænerindsats, gjort at vi har tiltrukket nye spillere. 

Endeligt har vi Michael Bundgaard som har stået for træningen af den øvede trup tirsdag. 
Det er her vi samler de spillere som er lidt længere i deres udvikling badmintonmæssigt end 
deres jævnaldrende og det er med til at fastholde og udvikle spillerne. De allerbedste af 
spillerne træner parallelt i Århus AB hvilket vi har det helt fint med, vi er kun glade for at 
spillerne bevarer deres tilknytning til HOG selv om de spillemæssigt måske er blevet for 
stærke. 

Det er i år lykkedes os at få Midtjysk Farvecenter (www.epaint.dk) som hovedsponsor i 
badmintonafdelingen, hvilket har givet os mulighed for at forsyne alle turneringsholdene 
med HOG spilledragter. Stor tak til Midtjysk Farvecenter for at det kunne lade sig gøre. 

Desværre må vi med udgangen af denne sæson sige farvel til vores ungdomsudvalgsfor-
mand Martin Nymark. Martin har gjort det rigtig godt i udvalget og stor tak for det – især de 
nedskrevne køreplaner for især klubmesterskaberne skal vi nok få meget glæde af frem-
over. Jeg er glad for at Martin fortsætter sæsonen ud og hjælper sin afløser i gang – og lur 
mig om ikke vi stadig ser ham i en aktiv rolle i hallen eller ved arrangementerne ind i mel-
lem. 

Vi har jævnligt følere ude for at finde nye udvalgsmedlemmer og har mere eller mindre alle-
rede indlemmet ét ekstra medlem, men vi håber vi kan finde endnu ét nu da Martin også 
stopper. Som jeg har sagt mange gange: det er spændende arbejde, udfordrende, udvik-
lende og i det hele taget meget givende at være med til at skabe liv i hallerne til gavn for 
både børn og voksne. Specielt nu hvor det sportsligt går fremad. 

Nok er nok – eller – noget for noget 

Det er ikke hverken første eller sidste gang formanden piver over de mange opgaver der 
skal løses og hvor få forældre/andre der involverer sig i arbejdet. Det er simpelt urimeligt at 
der ikke er flere der melder sig til nogle af de mange opgaver der skal løses! 

For nylig blev jeg spurgt hvad det egentlig var for mange opgaver jeg gik og varetog, så her 
kommer et udpluk som de lige faldt mig ind. Formandens opgaver i øjeblikket: opdatering af 
hjemmesiden, finde dato og indkalde til udvalgsmøder, skrive referat fra møderne, følge op 
på aktiviteter, deltage i HOG Bestyrelsesmøder, DGI møder, DBF møder, HOG Sponsorud-
valgsmøder, indkøbe til Rønbæk-kiosken, booke haltimer til holdkampe og stæv-
ner/arrangementer, afbooke ledige haltimer, huske at booke HH-hallens kiosk, planlægge 
sommerlejr med DGI, ajourføre opslagstavler i hallerne og infostander i midtbyen med di-
verse materiale fra DGI/DBF og selv producere opslag, vedligeholde årskalenderen, skrive 
rundt til medlemmerne med diverse information, skrive til HOG bladet, skrive artikler til avi-
serne og online medier, koordinering af DBF lodseddelsalget via hjemmesiden, deltage i og 
forberede haltimefordelingsmøde med de andre klubber i omegnen, samle op på fremmø-
deregistreringen, være til stede ved arrangementer, lave ad-hoc opgaver ved arrangemen-
ter, kontakt til ledende halinspektør omkring fejl og mangler ved haller og omklædningsrum, 
udlevering/inddragelse af HOG-nøgler, bestilling og udlevering af HOG klubdragter, søge IP 
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fonden om midler, søge kommunen om banepleje midler, holdleder for Motion 4H holdet – 
plus alt det løse. 

Løser de øvrige udvalgsmedlemmer da slet ikke nogen opgaver? Jo det gør de da. Lars 
Thiele står for stævnesystemet, dvs. finder de stævner der er værd at tage til, lægger dem i 
systemet, opretter nye spillere i de relevante systemer, tilmelder spillerne, sender endeligt 
program rundt til spillerne, svarer på spørgsmål om dit og dat, kontrollerer stævneregninger 
og leverer faktureringsgrundlaget til vores kasserer Niels Petersen. Niels styrer medlemsre-
gistrering, opkrævning, rykkere, betaling af stævnegebyrer, boldregninger, trænerløn mv., 
står for tilmelding af de mange ungdomshold inkl. planlægning af kamptidspunkter og hjæl-
per ved holdkampe de hold hvor det ikke er lykkedes at finde en holdleder. Michael Møller 
Dahl er vores seniorudvalgsformand, han har aftalt spilletidspunkter for seniorholdkampene 
og er nu i gang med at finde en seniortræner til næste år samt lave forslag til de mange 
aktiviteter vi ønsker at gennemføre i anledning af HOG’s 100 års jubilæum i år. Han står for 
indkøb af bolde og har desuden haft en rolle omkring spilledragter til seniorholdet sammen 
med Inge Kellberg Thomsen som har taget sig af dragterne til ungdomsholdene og prøve-
eksemplaret til vores hovedsponsor. Inge har repræsenteret os i festudvalget omkring jubi-
læumsfesten 30. maj og tager sig desuden af planlægningen af klubmesterskaberne i år 
sammen med Dorte Dahl Christensen – ud fra den udmærkede køreplan Martin lavede sid-
ste år. Martin Nymark er vores ungdomsudvalgsformand og har taget sig af kontakten til 
vores hovedsponsor, tegning af kontrakter med trænerne og deltager som forældre i træ-
ningen af den øvede trup tirsdag aften. Sammen med Lene Hauge stod han for planlæg-
ningen af orienteringsdagen i september. Lene har haft orlov fra udvalget i år, men har del-
taget i de aktiviteter hun havde lovet inden hun gik på orlov. Og selvfølgelig arbejder udval-
get sammen om at løse de praktiske opgaver der i forbindelse med de arrangementer vi 
afvikler. 

Er der slet ingen hjælpere uden for udvalget? Jo da. Vi har f.eks. Lene Kristensen som ko-
ordinerer vores del af kioskvagterne i Rønbækhallen og i øvrigt sammen med Mogens står 
for det traditionsrige julestævne på 25. år eller mere. Lene har ca. 3-5 kioskpassere at 
trække på – håndboldafdelingen har 14! Så har vi Lars Karlsen som er holdleder for Vete-
ranholdet og hjælper med indkøb til kiosken ca. hver anden gang. Vi har Marianne Kirke-
gaard Jensen som koordinerer udlevering og opkrævning for DBF lodseddel salget i år. 
Daphne Grundtvig har hjulpet med renskrivning af de sedler der ligger i holdtaskerne om-
kring vask, kørsel osv. Vi har desuden et antal holdledere for ungdomsholdene, jeg ved ikke 
præcis hvem det er – en af de aktiviteter det på mærkelig vis er lykkedes mig ikke at invol-
vere mig i. På kontoret får vi hjælp fra Jytte Sørensen i forhold til bogføring og af Margit fra 
håndboldafdelingen i forbindelse med medlemsregistrering og udskrift af girokort. Stor tak til 
de to og til de øvrige hjælpere som alle yder et vigtigt bidrag. 

De opgaver vi har beskrevet på hjemmesiden og som det ikke er lykkedes at få besat i fuldt 
omfang er: Holdleder, Udvalgsmedlem, Kioskpasser, Kampfordeler, Papirtræner, Stævne-
hjælper, Sponsor-udvalgsmedlem. Opgaverne er velbeskrevne og er for nylig forsynet med 
ca. estimat på tidsforbruget – men lige meget hjælper det. 

Vi er pisket nødt til at gøre et eller andet for at få flere hænder involveret i klublivet – og ”vi” 
det er forældre, spillere, udvalget og alle der i øvrigt har en smule foreningsmenneske i sig, 
eller ønsker at lære lidt om hvad det er. 



 

 

Februar 2009 Side 4 af 5 

 

Aktiviteter vi ikke har nået eller når 

Vi har desværre måttet aflyse de to træningssamlinger vi plejer at holde. Der er næsten ikke 
noget sjovere for børnene end når de kan få forældrene med på banen. Det har de så måt-
tet nøjes med at dyrke lørdag morgen fra 8-9 i Rønbækhallen, hvilket heldigvis mange har 
benyttet sig af. 

DBF har en besynderlig måde at opkræve licenser på. Har en spiller blot én gang deltaget i 
et DBF stævne, vil dette udløse en licensopkrævning i sæsonen EFTER stævnet. Licensen 
på 150,- har DBF tænkt skulle betales af spilleren, men klubben hæfter for det. Jeg ville 
gerne forsøge at få det ændret, men har ikke haft den fornødne tid til det. Vi har i øvrigt et 
ganske udmærket samarbejde med DBF. 

Netop nu er der ved at blive nedsat et byggeudvalg i forbindelse med den nye idrætshal i 
Hinnerup. Byggeudvalget refererer til Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget og skal inden 
juni måned i år have forholdt sig til følgende områder: Forslag til tids- og handleplan for 
byggeri af ny idrætshal, Forslag om placering af ny idrætshal, Forslag om ny driftsform for 
ny idrætshal og Forslag til indretning og udformning af ny idrætshal evt. tilbygning til andre 
faciliteter samt finansiering af anlæg og drift for hele projektet. Jeg ved ikke hvem man fra 
kommunens side har tænkt sig skulle indgå i dette byggeudvalg eller hvem der i øvrigt bli-
ver involveret – men skal vi slet ikke have noget sige i den sammenhæng? Der er lavet en 
omfattende rapport af DGI om behovet i Hinnerup og Hadsten, hvor vi er kommet med input 
helt overordnet – men jeg har ingen anelse om i hvilken retning det kommer til at gå. Samti-
dig bliver vi hånet offentligt af en borger i Voldum, som mener at vi for blot 5 mill. kan om-
bygge Rønbækhallen til et topmoderne idrætscenter som de har gjort – hvordan der skulle 
kunne komme flere baner ud af det aner jeg ikke. Men der er et stykke benarbejde vi burde 
lave – men som jeg ikke kan se hvem skal udføre pt. 

Som tidligere nævnt har vi en større plan for aktiviteter i forbindelse med 100 års jubilæet, 
men vi har ikke nået at få det planlagt i detaljer endnu. Foreløbig har det form som en øn-
skeliste. 

Kommende aktiviteter inden sæsonslut 

I øjeblikket kører salget af DBF lodsedler, som nævnt styret af Marianne Jensen. Det er 
velbeskrevet fra sidste år og kører forhåbentlig også på skinner i år så vi får det forventede 
overskud til klubben. Vi håber alle vil støtte op om salget og måske tage en rute selv – det 
bliver 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 slutte med finaler lørdag den 18. april, men invitation og nærmere oriente-
ring er ikke helt på plads endnu – det kommer på hjemmesiden så snart det er klart. 

Fra sæsonslut 1. maj og frem til sommerferien afvikler vi sommerbadminton to timer tirsdag 
og to timer torsdag hvor alle spillere er velkomne. 

Sammen med DGI er vi i fuld gang med at planlægge sommerlejren i uge 28 i år, så vi und-
går sammenfald med fodboldskolen i uge 27  
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Udfordringer til den kommende sæson 

Vi skal finde ud af hvordan vi får flere forældre involveret. Vi har en solid økonomi, masser 
af medlemmer og mange forslag til nye aktiviteter foruden dem vi plejer at afvikle. Længere 
er den ikke. 

Afslutning 

Trods mangel på hjælpende hænder og formandens piveri er det vigtigt at huske på at 
sportsligt og økonomisk går det rigtigt godt i HOG Badminton. Et par år med tilbagegang 
eller stagnation ser ud til at være vendt og vi skal nok få det sidste på plads også, så det 
bliver om muligt endnu sjovere og givtigt for os alle at være en del af. 

Til slut en tak til forretningsudvalget som arbejder på tværs til gavn for alle i HOG. Det er 
måske ikke så synligt i dagligdagen, men mød op til HOGs generalforsamling onsdag den 
25. februar her i klubhuset ved Rønbækhallen, hvor du kan høre mere om de aktiviteter der 
foregår på tværs af sportsgrenene og i bestyrelsen i øvrigt. 

Reservér også allerede nu pinselørdag den 30. maj hvor HOG’s 100 års jubilæum fejres 
med en kæmpe fest. 

På badmintonudvalgets vegne 

 

Allan Glargaard 


