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Vejledning for vandrepokalen ”Årets Ungdomsklub” 

 

Pokalen - der er evigt vandrende - er udsat af BD i 1997. 

Pokalen tildeles hvert år en af BD’s klubber som en anerkendelse for udførelse af en ekstraordinær indsats 

med ungdomsarbejdet. 

Klubbens navn - samt årstallet for tildelingen - indgraveres i pokalen ved BD’s foranstaltning. 

Klubber, der på særlig vis har arbejdet for ungdommen kan komme i betragtning til tildeling af vandrepokalen. 

Senest den 01. december kan klubberne indsende ansøgning til deres aktuelle kreds med indstilling til at blive 

årets ungdomsklub. 

Hver kreds kan indstille én klub til modtagelse af pokalen.  

Indstillinger skal indsendes til BD’s sekretariat og være sekretariatet i hænde senest den 31. december. 

Indstillinger skal være så detaljeret begrundede, at de kan danne grundlag for afgørelsen af, hvilken af de ind-

stillede klubber, der skal tildeles pokalen. 

Ved indstillingen bør der lægges vægt på både indadvendte og udadvendte aktiviteter i klubben. Som sådanne 

kan fx. nævnes: 

- Deltagelse i BD-holdturnering 

- Deltagelse i andre klubbers åbne turneringer 

- Klubbens egne arrangementer med fremmed deltagelse 

- Deltagelse i BD’s og kredsens arrangementer 

- Uddannelse af ungdomsspillere, så de kan anvendes som hjælpeinstruktører 

- Anvendelse af alternative aktiviteter (f.eks. Teknika & Miniton m.v.) 

- Ungdomsspillerne er repræsenteret i klubbens ungdomsudvalg og/eller bestyrelse 

- Klubben har et ungdomsråd (kun ungdomsspillere) 

- Medvirken til positiv omtale og fremme af badmintonsporten 

 

Efter indstilling fra kredsene afgør BD’s Udvikling- og Breddeansvarlig – primo februar - hvilken af de foreslå-

ede klubber, der det pågældende år tildeles pokalen.   

Den udvalgte klub inviteres til - på BD’s regning - at lade sig repræsentere ved to voksne ledere samt to ung-

domsspillere under DMU (individuelt), hvor klubbens repræsentanter vil få vandrepokalen overrakt. 

Der overrækkes samtidig et indrammet diplom til ejendom. 

Som en yderligere anerkendelse overrækkes et kontant beløb på kr. 5.000,-. 
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Indstillingerne indsendes til BD’s sekretariat: 

Badminton Danmark 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

 

Evt. spørgsmål kan rettes til Badminton Danmark på info@badminton.dk. 

 

Pokalen er tildelt: 

1998 Esbjerg-Sædding-Guldager Badmintonklub (ESG) 

1999 Horn-Fårvang I.F., Badmintonafdelingen 

2000 Ringsted I.F., Badmintonafdelingen 

2001 Gug Badmintonklub 

2002 Greve Strands Badmintonklub 

2003 Grindsted Badmintonklub 

2004 Herlev/Hjorten Badminton Klub 

2005 ASG TIF Bornholm 

2006 ABC Amager Badminton Club 

2007 Middelfart Badminton Klub 

2008 Holbæk Badminton Klub 

2009 Kolding Badmintonklub 

2010 Stubbekøbing Badminton Klub 

2011 Slagelse Badminton Klub 

2012 Vordingborg Badmintonklub 

2013 Lyngby Badminton Klub 

2014 Kolding Badminton Klub 

2015 Varde Badminton Klub 

2016 Hillerød Badminton Klub 

2017 Charlottenlund Badminton Klub 

2018 Gørlev Badminton Klub 

Dette reglement er sidst opdateret den 03. april 2019. 


