
FORMANDENS BERETNING 2021 
 
 

Så er tiden igen inde for en beretning for det forløbne år. Endnu et specielt år med en 
amputeret sæson. 
 

UNGDOMSAFDELINGEN: 
Mandag d. 23 august startede sæsonen for ungdom. Vi havde inviteret til info møde og 
efterfølgende fællesspisning i caféen. Vi informerede om hvilke aktiviteter der var i 
støbeskeen og at vi var spændt på om det var NU vi kunne have en hel sæson uden 
nedlukninger. 
 
Ungdomstræningen blev i starten af sæsonen opdelt mandag og onsdag. 
Mandagstræning fra kl. 15:00 – 17:00 af vores Kroatiske træner Zvonimir Durkinjak, blandt 
spillerne kaldet Jack. 
Vi har været yderst tilfreds med Jacks måde at træne spillerne på, og vi ser vores ældste 
spillere udvikle sig. Det kan vi bl.a. se til alle de stævner de deltager i rundt om i 
Nordjylland.  
Mange medaljer er kommet med hjem. Vi fornemmer at alle spillerne godt kan lide Jack 
trods en mindre sprogbarriere og vi håber på at kunne holde på Jack mindst et år mere i 
klubben. 
 
Onsdagstræning er fra kl. 15:30 – 16:30, hvor Maiken træner de yngste og spillere med 
mindst teknisk erfaring. Der er 16 spillere på holdet som hver gang er top motiveret for at 
lære nye slag. Det vil gøre en stor forskel, hvis spillerne kunne træne to gange om ugen - 
men det har ikke let for os at skaffe trænere til klubben. 
 
Træning fra kl. 16:30-17:30 er den samme gruppe spillere der træner på Jacks hold om 
mandagen. Her er det Rune Emmersen, der flittigt bruger vores nyindkøbte boldmaskine 
så spillerne får mulighed for at få så mange bolde som mulig og herved træner deres 
slag.  
 
Enkelte af de yngste spillerne træner fredag eftermiddag på vores Stjernehold, hvor 
Nicolai Lauritsen, Hans Jensen og Jens Skovly Nikkelsen er frivillige trænere.  
Træningen er baseret på at få kendskab til hallen, badminton banerne samt ketcher og 
fjerbold. Her handler det om at lege og lære badminton på en god motorisk udviklende 
måde mens man har det sjovt sammen med en voksen som skal være tilstede sammen 
med spilleren. 
 
HOLDTURNERING: 
I år tilmeldte vi 4 ungdomshold i rækkerne  
U11 3100 
U11 3100 
U13 4400 
U15 4300 
 
Men efter en hård start, hvor det var svært at få spillere med til to U11 hold, valgte vi at 
aflyse det ene og derved stå stærkere med flere spillere til holdkamp.  
Vi har 3 gode frivillige holdledere der hver især løfter en stor opgave, koordinere og 
opmuntre spillerne hver gang de er afsted.  



Sideløbende med holdkampene udtager Badminton Nordjylland et U11 hold (kredshold) 
der spillede kredsmatch mod andre landsdele, og her blev Mikkel Dalin udtaget til at 
repræsentere Nordjylland i U11 årgangen. SUPER FLOT 
 

AKTIVITETER: 
Den 27. - 28. november 2021 afholdte vi vores første stævne, Yonex Cup, efter en ufrivillig 
pause. Vores egne spillere var godt repræsenteret, og de fik mulighed for at være en del 
af et stævne, men i vante omgivelser. Det håber vi giver både spillere og forældre lyst til at 
deltage i andre byer. 
 
”Badminton på Toppen” som er et samarbejde med Skagen, Strandby-Elling, 
Frederikshavn og Sæby der henvender sig til nye ungdomsspillere.  
Vi har i indeværende sæson forsøgt, at mødes i det gode fællesskab – men det er ikke 
helt lykkedes pga. Corona. Men vi har ikke givet op. 
 
Badminton i skolen for 0., 1., 2, og 3 klasse med afsluttende Skoleturnering for det to 
ældste klasser er også en fast del af sæsonen. Det blev afholdt men ikke på det 
oprindelige datoer og klokkeslæt pga. en vis pandemi  Men det lykkedes 
 
I december afholdte vi “Pizza badminton aften”, hvor man måtte invitere en ven med i 
hallen. Vi spillede en masse badminton og spiste en masse pizza.  
 
Det næste der står på programmet er årets klubmesterskab. Her uddeles vandrepokal til 
“årets spiller” som trænerne i tæt dialog finder frem til. Sidst den blev uddelt var til Felix 
Riisager i 2020.  
 
Vi har også en god tradition med at tage på klub tur til enten DMU eller LBS, men de 
sidste par år har stævnerne været aflyste. Nu er vi igen klar og denne gang tager vi 
til DMU i Grindsted den 1-4 april. 
 
 

OK-tanken ved Dagli´ Brugsen er også blevet passet og poleret af forældre til 
ungdomsspillere 2 gange i løbet af 2021 – og senest her i uge 7. Det bidrager også 
positivt til vores økonomi. Tak for hjælpen!  
 

Udlejning af baner til motionister gik igen i år tilfredsstillende. Det var muligt, at 
imødekomme alle ønsker.  
Vi åbnede og udvidede sæsonen frem til sommerferien da lempede restriktioner gjorde 
det muligt. I starten mod forevisning af gyldigt Coronapas. Det fungerede fint for de fleste. 
Enkelte skulle have hjælp til, at forstå gældende regler.  
   

Seniorafdelingen. Her mødes en lille pæn flok hver onsdag fra kl. 19:00 – 21:00 
Derudover har vi  
 

Nyt i denne sæson er ”VoksenFjer”, hver mandag fra kl. 20:00 – 21:30 Et fleksibelt tilbud 
som passer godt til dem som ikke kan spille en fast ugedag sæsonen igennem. 

Veteranerne kører på vanlig vis godt og solidt med holdkaptajn, Jens Nielsen og Tommy 
”Bettemand” assisterende holdkaptajn. En turnering der sluttes af med ”Final 4” på 
hjemmebane i Tannisbugt Hallen, hvor også 4 sæt tages i brug. 
 

Vi har også i 2021 søgt DIF & DGI´s Corona hjælpepulje og fået kr. 22.099,- for tabte 
indtægter pga. aflysning af Yonex Cup og cykelløbet Tour de Bindslev, hvor vi normalvis 
har en indtægt på godt kr. 65.000,- 



 
Vi slutter regnskabsåret 2021 med et pænt overskud. Kontingent restance pt. på kr. 
3.600,- 
 
Vi er allerede godt i gang med forberedelserne af næste sæson. 
 

 Vore 2 åbne stævner er genansøgt. 

 Vi er godt i gang med at finde en løsning ift. ungdomstræner/ere. 

 Samarbejdet i ”Badminton på Toppen” fortsætter. 

 FerieFjer i sommerferien. 

 SportsCamp i sommerferien 
 

FREMTID: 

 Det vi fremadrettet skal arbejde med i vores udvalg er bl.a. hvordan vi kan motivere 
vores nye spillere til at være en del af (hold)kampe under trygge forhold, så de ikke 
mister lysten. 

 Vi skal have fokus på, hvordan vi erhverver os trænere og hjælpetrænere. 

 Og hvordan vi fortsat kan bidrage til at forældrene får et indblik i deres børns sport, 
samt være en del af fællesskabet, bl.a. som holdledere ved holdtunering, samt ved 
arrangementer. 

 Men vigtigst af alt, at få vendt den nedadgående medlemskurve. 
 

TAK til alle der på en eller anden måde har hjulpet badmintonafdelingen. 
 

TAK til BTI´s Venner for deres økonomiske støtte. 
 

TAK til vore sponsorer. 
 

Sidst men ikke mindst TAK til kollegaerne i Badmintonledelsen, Mette Jørgensen + øvrige 
udvalg. 
 
 
De bedste sportslige hilsner 
 
Christian Engen 
4040 8568 


