
FORMANDENS BERETNING 2020 
 
 

Så er tiden igen inde for en beretning for det forløbne år. Et meget specielt år. 
 

Ungdomsafdelingen fortsatte ind i 2020 på den positive bølge fra efteråret med 
deltagelse ved LBS som et af de helt store oplevelser både sportsligt og socialt. 
 
2020 var få dage gammel før første arrangement løb af stablen. Det traditionsrige 
Nytårtaffel/Natbadminton blev afviklet i discolys, røg og fyrværkeri. 
 
6 hold tilmeldt og alle hold fungerede glimrende takket være god opbakning fra spillere og 
forældre samt ikke mindst engagerede holdledere. 
Samme antal hold er tilmeldt indeværende sæson – som pt. er sat på pause. 
 
 
 
Holdene klarede sig så godt, at 4 af holdene kvalificerede  
sig til DM for ungdomshold.  
Det ene endda i U11-rækken selvom alderen kun var til U9.  
Desværre blev mesterskabet aflyst pga. corona. 
 

Lysten til deltagelse i ”Åbne individuelle stævner” er  
stigende – og ikke bare til vore egne 2 i Tannisbugt Hallen.  
Ikke uvæsentligt når vi gerne vil have spillere til vore egne  
stævner. Dejligt! 
 
 
 
Også ved de åbne stævner viser vore spillere sig positivt frem. Ikke blot med en god 
sportslig fremtoning - men også på resultatlisten. Dejligt når spillernes ihærdige og stabile 
træningsindsat kan aflæses på resultatlisten. Det giver spillerne ekstra gejst. 

En planlagt fællestur til DanmarksMesterskabUngdom (DMU) i Varde med 13 tilmeldte 
blev desværre aflyst. Fortæller lidt om lysten til at komme ud til stævne.   
 
    19. januar var vi vært for vores  
    samarbejdsklubber for Diplomstævne for 
    nybegyndere. 

    ”Badminton på Toppen” som er et  
    samarbejde med Skagen, Strandby- 
    Elling, Frederikshavn og Sæby. 
    Desværre bliver det ikke muligt i  
    indeværende sæson, at mødes i det gode 
    fællesskab – men vi vender stærkt  
    tilbage. 
 
 

Det årlige Klubmesterskab med fælles morgenmad og en masse badmintonkampe var 
planlagt til den 18. april – efter at være flyttet flere gange led det samme skæbne som 
mange andre gode arrangementer. 
Her var ellers planlagt nye og spændende tiltag til yderligere fremme af fællesskabet i 
vores forening. Det har I til gode 



Efter 2 gode sæsoner med Rune Christtreu som ungdomscheftræner var det ikke længere 

muligt for Rune at fortsætte. Tak til Rune for 2 gode sæsoner. 
 
Det lykkedes, sammen med en stor flok ungdomsspillere, at få taget pænt afsked med 
Rune og hjælpetrænerne Maja Toft Høm og Marcus Wehrhan Engen. Maja og Marcus har 
desværre i indeværende sæson ikke kunnet få skoleskemaet til at passe med 

træningstiderne i BTI. Tak for indsatsen til Maja og Marcus. 
 
Sidste opgave Rune havde i BTI var, at afsløre hans valg af ”Årets ungdomsspiller 

2019/2020”. Her faldt valget på Felix Thomsen Riisager. STORT velfortjent tillykke til 
Felix. 
 

Miniton, også kaldet ”Stjerneholdet” kører fortsat derudaf hver fredag.  
Her er målet, at sende en god håndfuld spillere videre over på de øvrige træningshold og 
meget glædeligt så kommer der nye og yngre til. 
Jeg selv har fornøjelsen som træner for holdet sammen med Klerly Beder Vinther, Anders 
Høholt og Rune F. Emmersen. 
 
I indeværende sæson, hvor holdet også kører med god tilslutning og så stabilt det nu lader 

sig gøre efter myndighedernes retningsliner, er Rune F. Emmersen sendt på frivillig 

træner-pension. 

I stedet er Nanna Høgsted Jacobi og Jens Skovly Nikkelsen tilføjet trænerstaben til stor 

glæde. Tak til Rune for godt samarbejde.  
 

Sæsonen 2019-2020 sluttede meget brat den 11. marts, hvor ungdoms- og seniorsiden 
netop havde genoptaget træningen efter, at én af vores trænere havde været i samme hal 
som en coronasmittet. Trods stort ønske om, at genoptage sæsonen blev det desværre 
ikke muligt. 
 
I løbet af foråret lykkedes det Rune F. Emmersen, at skaffe midler fra henholdsvis DIF & 
DGI´s Foreningspulje (kr. 36.000,-) og Spar Nord Fonden (kr. 6.000,-) så det blev muligt, at 

indfri et stort ønske om at få en ”Boldkanon”. Vores sunde økonomi gennem rigtig mange 
år gjorde muligt, at finansiere de sidste kr. 14.000,- samt fylde maskinen op med bolde. 
Boldkanonen er efter en enkelt harmløs børnesygdom testet og klar. Har fået sit eget skab 
så den er klar til at komme i ”krig”.  
Rune F. Emmersen har programmeret maskinen med forskellige øvelser samt lagt planer 
for, hvordan maskinen ellers kan bruges udenfor normale træningstider.  
 

Da forsamlingsforbuddet var mellem 30-50 lykkedes det os, at samle 38 til ”Sommer-

hjælper-fest” – naturligvis efter gældende retningslinier fra myndighederne. 

En super hyggelig aften/nat hvor vi fik sagt tak for hjælpen med hjælp fra BTI´s Venner, 
som også havde sendt en flot konvolut-hilsen. 
 

Den 24. august var vi klar til at starte en ny og spændende sæson uden Corona – 
troede vi. 
Inden vi helt nåede at lukke en træneraftale med Jens Fischer, Aalborg, måtte Jens 
desværre for os men godt for ham, meddele, at han havde fået drømmejobbet som 
Højskolelærer og det kunne desværre ikke forenes med trænerjobbet i BTI. 
Jens tilbød at træne ungdomsspillerne indtil 01. oktober. Så havde vi lidt mere tid til at 
finde en afløser. Respekt til Jens for dette tilbud. 

Maiken Gustafson fik sine arbejdstider ændret lidt og trådte til som cheftræner, hvilket vi 
og ikke mindst ungdomsspillerne er glade for. 
 



Også i 2020 har Bjørn Olsen været en fast del af trænerstaben i BTI Badminton. Bjørn 
måtte dog først i november overgive sig til Corona-anbefalingerne og blive hjemme fra 
træningerne. Men det var ikke med Bjørns gode vilje.  
 
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 var planlagt både med dato og 
klokkeslæt. Men lod sig desværre ikke afvikle pga. en vis pandemi 
Men også her vender vi stærkt tilbage – også med en invitation til Vendsyssel Friskole og 
Sindal skole. 
 
Traditionen tro havde vi set frem til at være aktive ved Natmarked i Bindslev med grill og 

ikke mindst ved cykelløbet ”Tour de Bindslev” sammen med fodboldafdelingen. Det 
bliver så først i 2021 – håber vi. 
 

OK-tanken ved Dagli´ Brugsen er også blevet passet og poleret af forældre til 
ungdomsspillere 2 gange i løbet af 2020. 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. Selvom vi helst melder fuld booket så gjorde de ledige baner det 
noget nemmere, at dele hallen i 2 da forsamlingsforbuddet blev sænket til 10. 
Det var dog nødvendigt, at spørge enkelte baner om de ville flytte tid så vi kunne få det 
hele til at gå op. Selvfølgelig lød svaret – tusind tak for dette. 
   

Seniorafdelingen som er kommet godt i gang igen. Her mødes fast en pæn flok hver 
onsdag, hvilket har givet udfordringer ift. forsamlingsforbuddet på 10. Det er så løst ved, at 
udvide træningstiden med onsdag fra kl. 20:00 – 21:30 
Der spilles med i holdturneringen i serie 4. Efter i foråret, at være tæt på oprykning er det i 
indeværende sæson kun blevet til én kamp indtil videre. 
 

Veteranerne kører på vanlig vis godt og solidt med holdkaptajn, Jens Nielsen og Tommy 
”Bettemand” assisterende holdkaptajn. Desværre blev deres turnering også afbrudt i 
foråret og indeværende har ikke budt på mange kampe pt. 
 

Vi holder godt fast i vore 2 åbne stævner Yonex Cup i uge 47 og Nordjyske Bank Cup i 
uge 7. I foråret nåede vi lige at afholde Nordjyske Bank Cup med pæn tilslutning. 
Desværre blev Yonex Cup aflyst. 
Corona-restriktionerne er blevet forlænget flere gange og det er forsat uvist, hvornår det 
igen bliver muligt, at genoptage sæsonen. 
 
For såvel motionister, senior og ungdom er det vores plan, at forlænge sæsonen så meget 
som muligt og i den grad der er opbakning til det. 
 
Vi deltager i alle relevante virtuelle møder om situationen i foreningslivet i denne Corona 
tid. Dette for, at holde os opdateret og lytte til gode råd. Derudover mødes vi også i 
bestyrelsen virtuelt for løbende, at have en dialog om situationen og ikke mindst om den 
kommende sæson. 
 

Vi har søgt DIF & DGI´s Corona hjælpepulje og fået kr. 20.520,- 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 2020 med et lille overskud på kr. 1.538,93 



Vi kan melde om ”Foreningssind” af højeste karat. Ikke én eneste har henvendt sig med 
forespørgsel om at få sit indbetalte kontingent retur. Vores taknemlighed skal nok komme 
endnu mere til udtryk på et senere tidspunkt. TAK! 
 
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. 
 
 
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 


