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Beretning for HOG Badminton 2009/2010 
 
Årsmødet giver igen anledning til at gøre status over året der er gået. Vi har i den forløbne 
sæson gennemført en lang række arrangementer og aktiviteter, hvoraf bl.a. skal nævnes 

 Sommerlejr i samarbejde med DGI 
 Opstartsdag for spillere og forældre 
 Badmintonskole i efterårsferien 
 Juleafslutning for de yngste 
 Mange træningssamlinger 
 Opstart af MINIton 
 Deltagelse i det nye fælles sponsorudvalg 
 Bidrag til jubilæumsskriftet 
 Sparring og valg af nyt IT system til HOG 
 Repræsentation i udvalget omkring den nye hal 

HOG Badminton har ved årsskiftet ca. 240 aktive medlemmer. Der har været fremgang på 
alle årgange helt fra U9 op til senior, på nær lige U11 som til gengæld er gået fra 58 spillere 
til kun 30 spillere i år fordi det er en meget lille årgang. Det spiser den fremgang der har 
været i de øvrige trupper så vi ender med et minus på 14 spillere i forhold til sidste år. 

Ungdomstræningen er lagt om i år så vi kører med niveauopdeling i stedet for aldersopde-
ling. Det gør at alle burde få mere ud af træningen, uanset om man er begynder eller er 
med i talent-truppen. Der skal være plads til alle og det mener vi denne niveauopdeling er 
med til at sikre. Det er lykkedes vores ungdomsudvalgsformand Lars Poulsen at skaffe 
særdeles kompetente trænere til trupperne, både fra egne rækker og fra DGI – og især det 
sidste giver en masse gode kontakter når der skal laves træningssamlinger, findes nye træ-
nere osv. 

Vi har i år desværre ikke haft forældreopbakning til mere end to ungdomshold (U11D og 
U13C). Det beklager vi på børnenes vegne. Da vi har en af de største ungdomsafdelinger i 
DBF Midtjylland burde det være muligt at stille flere ungdomshold men det er nødvendigt at 
der er en eller flere forældre der går sammen og står for holdene! Vi har deltaget i masser 
af stævner hvor vi har klaret os godt, men det giver ikke samme sociale sammenhold som 
deltagelse i holdturnering. 

På seniorsiden har vi tre hold hvor det specielt for førsteholdet går helt forrygende. Vi ryk-
kede op i Serie 1 sidste år og meget tyder på at holdet rykker op i Kvalifikationsrækken næ-
ste år. Det betyder at holdet udvides fra 6 til 8 spillere og det presser os især på damesi-
den. Til gengæld kan vi mærke på stemningen under træningen og interessen udefra, at det 
er vejen frem at satse også på seniortruppen. Det kræver målrettet indsats at kunne bide 
skeer med de bedste, men når det så lykkes, så bliver det så meget sjovere at være med til. 
Det kan de unge mærke og det giver dem lyst til også at give den en skalle mere. 

Vi har deltaget i det fælles sponsorudvalg i HOG og senest har Lene Hauge overtaget min 
plads i udvalget, så vi på den måde bidrager til fælles gavn for hele HOG. Lene har også, 
sammen med Inge Kellberg Thomsen, ydet et godt bidrag i form af artikler til jubilæums-
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skriftet i anledning af HOGs 100 års fødselsdag sidste år. I anledning af jubilæet blev to af 
vore trofaste støtter, Lene og Mogens Kristensen, særdeles velfortjent udnævnt til æres-
medlemmer af HOG, stort tillykke med det! 

Vi har haft svært ved at rekruttere forældre til at tage vores del af den fælles kioskdrift i 
Rønbækhallen og vi har derfor måttet meddele håndboldafdelingen at vi ikke kunne hjælpe 
med bemanding ved deres stævner som vi hidtil har gjort. Vi har tilbudt fortsat at hjælpe 
med indkøb, opfyldning og bemanding ved egne arrangementer, men håndboldafdelingen 
har ønsket selv at stå for det hele. De får derfor hele overskuddet fra kiosken fremover men 
vi kan naturligvis benytte kiosken som hidtil. Når den nye hal står klar i sommeren 2011 vil 
forholdene omkring kioskdriften under alle omstændigheder skulle revideres, men den snak 
har vi til gode et stykke tid endnu. 

Kommende aktiviteter i denne sæson 

Vi er allerede i gang med at planlægge klubmesterskaber med finaler den 17. april, salg af 
DBF lodsedler, sommerlejr og ikke mindst en vision for arbejdet med ungdommen i de 
kommende år. Vi er også i gang med design og opdatering af vores nye hjemmeside base-
ret på Klubmodul i samarbejde med de andre afdelinger i HOG. Det nye system byder på 
bl.a. online betaling ved tilmelding til hold, mulighed for at trænerne kan sende mail til alle 
spillerne, flere kan få rettigheder til at opdatere hjemmesiden og mange andre fordele. Spe-
cielt online betalingen ser vi meget frem til da det vil lette medlemsadministrationen væsent-
ligt.  

Den kommende sæson 

Lars Thiele stopper desværre som ansvarlig for stævnetilmeldingen, så vi mangler én der 
kan overtage denne plads i udvalget. Den stævneansvarlige skal gerne have en fornem-
melse af hvilke stævner der er gode så det er de rigtige der bliver lagt i stævnesystemet. 
Det håndterer tilmeldingslister mv., men det kan ikke undgås at der er noget arbejde for-
bundet med tilmelding, udsendelse af programmer og efterfølgende kontrol af fakturaer. 
Derudover er der besvarelse af spørgsmål fra nye forældre, kontakt til tilmeldte og anden 
kontakt til forældrene. Det er måske to timer om ugen i højsæsonen der skal bruges på det. 

Vi mister måske en hal-time pga. nedgang i medlemstal og vil måske opleve aflysninger i 
forbindelse med ombygning af Rønbækhallen. Derfor skal vi tænke kreativt når halfordelin-
gen er på plads i foråret – vi vil jo gerne fortsat kunne tilbyde den gode træning for både 
talenter og bredde i HOG. Når den nye hal står klar til sommer 2011 åbner der sig helt nye 
muligheder og det bliver spændende at arbejde med. 

Vi har planer om rigtig mange aktiviteter i den nye sæson, træningssamlinger, badminton-
skoler, MINIton, egne stævner, holdkampe osv. så der bliver nok at se til for både spillere, 
forældre og udvalg. Hvis det hele skal lykkes, er det nødvendigt med forældreopbakning for 
spillere og udvalg kan ikke løfte opgaverne alene. 
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Afslutning 

Jeg har meddelt udvalget at jeg stopper som formand i foråret 2011. Ikke fordi jeg er træt af 
arbejdet, for det er meget givende at deltage i, men fordi jeg er nødt til at prioritere min tid 
anderledes. Der er et år til så der er god tid til at finde en ny formand til at overtage en sær-
deles velfungerende badmintonafdeling. Jeg er sikker på det nok skal lykkes at finde en 
værdig afløser. 

Der har været rigtig meget at se til i denne sæson, både bag kulisserne med sponsorarbej-
de, nyt IT system og jubilæum, men heldigvis også sportsligt med masser af stævnedelta-
gelse, sandsynlig oprykning til Kvalifikationsrækken for seniorspillerne, træningssamlinger 
og meget mere – det kører for os! 

Til sidst en tak for det gode samarbejde til Jytte på kontoret og Margit for hjælpen og så 
naturligvis forretningsudvalget. De har igen trukket et stort læs omkring IT, jubilæum, HH-
hallen, ny hal og andet arbejde til gavn for alle i HOG. Mød op til HOGs generalforsamling 
24. februar og bak op om det gode arbejde. 

På badmintonudvalgets vegne 

 

Allan Glargaard 


