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Forord
I coronaens sorte skygge
Da hovedbestyrelsen i sommeren 2019 lagde sig fast på mødedatoer for
sæsonen 2019/2020 – herunder Repræsentantskabsmødet 2020 – skete det
selvfølgelig under hensyntagen til alle på det tidspunkt kendte aktiviteter.
Helt overordnet vil vi helst have mødet i maj måned for at have lidt ”luft” til
den kommende sæson, men under skyldig hensyntagen til, at Badminton
Danmark skulle være vært for Thomas- og Uber Cup d. 16.-24. maj i Aarhus
og mødet ydermere skulle styre udenom pinsen og grundlovsdag, så landede
vi på lørdag d. 13. juni.
Så kom coronaen med aflysninger/flytninger af alle mødeaktiviteter og spilleaktiviteter. Alt - mødeaktiviteter og turneringer - er blevet flyttet eller aflyst på
nationalt-, europæisk- og verdensplan.
Med baggrund i regeringens/myndighedernes udmeldinger op til St. Bededag, så besluttede styregruppen for DGI Badminton og Badminton Danmark,
at den fælles mødedag indeholdende DGI Badmintons landsledelsesmøde og
Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde skulle flyttes til efter
sommerferien med sigte på 1. halvdel af september. Dette ville også give
mulighed for at lokalområderne (landsdele og kredse) kunne få afviklet deres
årlige møder i slutningen af august.
Nogle ville så mene, at vi blot kunne afholde mødet virtuelt. Det kan i den
sammenhæng konstateres, at Badminton Danmark ikke har den nødvendige
teknologi til dette. For at kunne gennemføre mødet virtuelt, skal vi have
mulighed for at kunne verificere delegerede og stemmeberettigede og ligeledes have 100 procent sikkerhed i forhold til valgene og afstemninger.
Tidsrammen for vores fællesmøde har været to timer. Den er nu udvidet til
tre timer og tredive minutter, idet der skal være tid til årets kåringer, som indtil
sidste år foregik på Badmintonforum (afholdes ikke i år), lige som vi forventer,
der går en del tid med valgene, hvor der er kampvalg til tre poster i
hovedbestyrelsen.
Hermed skal der lyde et stort velkommen til repræsentantskabsmødet 2020
lørdag d. 12. september.
René Toft
Formand
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Formand
Indledende bemærkninger, ændringer fra sidste år, hovedbestyrelsesmøder,
coronapandemien og All England.
Sidste år blev der i hovedbestyrelsens beretning nævnt, at vi ville dele dagen
op således, at badmintonforum skulle afvikles i marts/april medens den
politiske del skulle afvikles i juni. Det er så det, vi har gjort i år, og vi starter
med DGI Badmintons landsledelsesmøde efterfulgt af Badminton Danmarks
repræsentantskabsmøde. Undervejs vil der være nogle kåringer/prisuddelinger.
I og med hele samfundet og dermed også sporten blev totalt lukket ned, så
er der jo adskillige af vore store arrangementer, der har måttet ”lade livet”.
I første omgang blev alle aktiviteter flyttet til ”nye” datoer med stor indsats af
vores administration under direktørens sikre ledelse. I mellemtiden kan vi så
konstatere, at de fortsatte restriktioner, som er besluttet af regeringen/
myndighederne, har bevirket en definitiv aflysning af alle manglende
aktiviteter på nær RSL Final 4 og RSL UDM.
I den foreløbige coronatid har vi måttet aflyse et enkelt HB-møde, medens
enkeltstående problemstillinger er blevet ordnet via tlf. og Skype.
Lige hvor Danmark lukkede ned (uge 11) var All England i fuld gang og med
tilskuere (også mange danskere) på til sidste bold. De danske spillere og den
sportslige ledelse valgte at blive og spille turneringen til ende, selv om der
blev opfordret til, at alle danskere i udlandet skulle komme hjem hurtigst
muligt. At vore repræsentanter for badmintonsporten valgte at blive og indordne sig under de lokale retningslinjer, som var gældende på det tidspunkt i
England, må kunne accepteres af det store flertal, selv om det var lidt underligt at overvære TV- transmissionerne fra Birmingham med Viktor Axelsens
store triumf, medens så godt som alt andet direkte sport på TV var lukket
ned. I ugen efter lukkede også England ned.
Fremtiden nu her to måneder inde i coronanedlukningen, som nu langsomt
styres frem mod en gradvis genåbning, er der vist ikke rigtig nogen, der kan
forudsige med 100 procent sikkerhed, dertil er der alt for mange ”hvis’er”, som
svæver i luften. Hvad der derimod ikke kan herske tvivl om, er de meget store
vanskeligheder og problemer, alle sportsgrene vil få, når alt skal løbes og
driftes i gang igen. Vil de frivillige være klar igen til at tage en tørn, og vil de
aktive være klar til at genoptage deres sportsudøvelse. Det bliver vi nødt til
både at håbe og tro på.
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Nomineret som Årets Specialforbund i Danmarks Idræts Forbund.
I februar fik vi besked på, at vi var blevet indstillet til prisen ”Årets specialforbund 2020” i Danmarks Idrætsforbund. Indstilling var foretaget af vores
DIF-konsulent. Det var vi selvfølgelig meget glade for. Det er jo altid dejligt, at
blive positivt betragtet af andre personer udefra. Alle specialforbund har hvert
år mulighed for at indstille sit eget eller et andet forbund. I år har der været i
alt 10 forbund.
Senere fik vi meddelelse om, at vi - af DIF’s bestyrelse – var blevet udvalgt til
at være blandt de tre finalister. Ud over BD er der tale om Bueskydning
Danmark og Dansk Kano og Kajak Forbund. Hvem der i sidste ende løber
med prisen afgøres på DIF’s årsmøde, og vinderen modtager 100.000 kr.
Vi har fra DIF modtaget begrundelsen for nomineringen, der særligt hviler på
to argumenter:
For det første har Badminton Danmark som en del af BDFL - samarbejdet
sammen med DGI – badminton gennemgået en gennemgribende omorganisering af deres udviklingsaktiviteter og har fx samlet alle konsulentressourcer i
en fælles enhed, hvis opgave er at understøtte foreningerne. Bag denne
ændring ligger mange timers politisk og administrativt arbejde omkring
ressourcer, økonomi og organisering samt drøftelser af, hvordan to
organisationer kan skabe et fælles sekretariat som bedst muligt understøtter
klubberne og badmintonsporten bredt set.
Processen og resultatet er iøjnefaldende i dansk idræt og således et godt
eksempel på, hvordan to organisationer som førhen har stået over for
hinanden i udviklingsarbejdet nu har sat badmintonsporten og klubberne
øverst på dagsorden med henblik på at udbrede sporten gennem fælles
ressourcer.
For det andet har Badminton Danmark gennem deres strategiaftale igangsat
en organisationsændring med et strategisk sigte om en samlende struktur,
hvor man samler beslutningskompetencer og ressourcer centralt. Dette for
at skabe en fælles retning for udviklingsarbejdet på tværs af geografiske skel
samt en mere smidig beslutningsstruktur.
De to ovenstående tiltag vidner om et forbund, som er klar til at tage nogle
væsentlige og markante organisatoriske beslutninger, som kan være svære i
historisk og politisk kontekst, men som er nødvendige for et tidssvarende og
moderne specialforbund.
Det er klart, at en sådan beskrivelse gør os stolte. Det altid en god ting, at
andre – end os selv – kommer med ovennævnte roser. Det er med til at
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forvisse os om, at det er de rigtige tiltag, vi har foretaget os undervejs i hele
vores fælles projekt med DGI Badminton.
Medlemstal, det skæve Badminton Danmark, det store uforløste potentiale
Hvert år i begyndelsen af april offentliggøres medlemstallene for alle idrætsgrene i såvel Danmarks Idrætsforbund som Danske Gymnastik - & Idrætsforeninger. Det er klart, at alle venter meget spændte på tallene, idet de jo er
en meget faktuel indikator på, om det går i den rigtige retning.
Badmintons medlemstal for 2019 viste fremgang for fjerde år i træk for
Badminton Danmarks vedkommende. Vi har fået en fremgang på ca. 1600
spillere, men samlet set har vores sport mistet ca. 500 udøvere. Vores fremgang skyldes meget, at vi har fået 20 nye klubber qua samarbejdsaftalen
med DGI, som påbyder de klubber, som gør brug af vores fælles aktiviteter, at
være medlem af begge organisationer. Så fremgangen i 2019 er på en måde
en gratis omgang. Helt overordnet er vi nødt til at betragte vores sport –
medlemsmæssigt – som stagnerende.
Sammenligner vi 2019-tallene med 2018-tallene kan vi konstatere, at
•	Der er fremgang i de tre yngste grupper (0-6 år, 7-12 år og 13-18 år)
•	I disse årgange skal tilgangen tilskrives fremgang på drengesiden, medens
der på pigesiden er tilbagegang på de to sidste grupper
•	For aldersgrupperne 19-24 år, 25-39 år og 40-59 år er der stort set den
samme mængde af udøvere (damer + herrer) med 37.837 i 2019 og
38.002 i 2018.
•	I seniorgrupperne (60-69 år og (70+ år) er der tilbagegang i den første
gruppe fra 12.248 til 11.969, medens der i den ældste gruppe er en
fremgang fra 7.757 til 8.392
Der kan sikkert findes mange forklaringer på både de forskellige fremgange
og tilbagegange. Bredde- og udviklingsafdelingen har helt sikkert nogle gode
tiltag og planer for, hvad der skal til for at udvikle klubberne til at tiltrække
medlemmer – nye som tidligere.
I alt har vi 682 klubber. De 82 af dem har hold i DH-turneringen. Det vil sige, at
langt den overvejende del af vore klubber/foreninger er breddeklubber, hvilket
man også må henregne en del af de 82 klubber, som f.eks. har et DS-hold
som øverste hold.
Det medlemstal, vi har i 2019, er stort set lig med medlemstallet i 2012.
I årene 2013-2015 mistede vi cirka 14.000 medlemmer, og det er det tab, vi i
det store og hele nu har annulleret.
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Medlemsfremgangen de seneste fire år er sket i en række klubber - og især i
de mellemstore – som positivt/offensivt har gjort brug af klubudvikling.
En analyse af tallene, som direktøren har lavet, viser, at der er meget stor
forskel fra landsdel til landsdel ja sågar fra kommuner til nabokommuner. Det
er ikke forkert, at sige, at vi har et noget skævt badminton danmarkskort, men
det er lige så indiskutabelt, at der til stadighed er et kæmpe potentiale for
klubudvikling i mange af vore klubber. Der er derfor behov for at kombinere
direktørens analyse med tilsvarende analyser af, hvilke klubber, der har gjort
brug af vores mange koncepter og har haft succes med dette. Det er sket
primært i BD’s/DGI Badmintons fælles store projekt BDFL.
Samarbejdet med DGI Badminton
Under hensyntagen til at badmintonsportens administration er i både
Vingsted og Brøndby, er der aftalt klare afgrænsninger af opgave- og
ansvarsfordelingen. Vi har Bredde- & udviklingsafdelingen, hvorunder BDFL
hører, som primært er placeret i Vingsted, medens alle øvrige opgaver og
ansvarsområder er placeret i Brøndby. Cirka hver tredje måned mødes den
fælles administrative ledergruppe med mulighed for at foretage eventuelle
reguleringer i samarbejdet.
I december afholdtes et politisk og administrativ dialogmøde mellem DGI
Badminton og Badminton Danmark. På mødet havde vi alle samarbejdsområder oppe til diskussion.
Samarbejdet, som det er lige for nuværende, bygger på en række aftaler:
1)	Visionsaftalen 25-50-75 fra 2014, som blev forlænget i 2017. Aftalen skal
genforhandles i 2020.
2) Samarbejdsaftalen gældende fra d. 1. januar 2018
3)	Samarbejdsaftale om Badmintonplayer (og CUP2000/Tournament
Planner) – skal genforhandles inden udløb 31. december 2021
4)	Samarbejdsaftale om konkurrenceaktiviteter samt fælles sponsoraftale
med RSL – genforhandles inden d. 31. december 2021
5)	En økonomisk model for finansiering af Visionssamarbejdet og øvrige
samarbejdsfelter
6)	En aftale omkring fælles visuel identitet for de dele, som ikke er omfattet
af visionsaftalen
7)	En aftale omkring dobbelt medlemskab for de klubber, som gør brug af de
fælles aktiviteter, produkter og servicetilbud
De emner, som blev diskuteret igennem blev udsat for en SWOT – analyse:
Styrker, svagheder, udviklingsmuligheder og trusler.
Et meget interessant emne kunne være, at bringe badminton i spil som et
pilotprojekt til afprøvning af en fremtidig DGI & DIF samarbejdsmodel i
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praksis. Allerede på nuværende tidspunkt er der diskussioner i begge organisationer – både hver for sig og i fællesskab, hvad der eventuelt skal ske, når
den 10-årige samarbejdsaftale i forbindelse med BDFL udløber efter 2024.
Det løbende samarbejde i styregruppen, i arbejdsgrupper og på tværs af de
to administrationsenheder kører upåklageligt. Det fortjener af stor ros for.
90 års jubilæum
Badminton Danmark blev stiftet d. 15. januar 1930. Hovedbestyrelsen
besluttede derfor i starten af sæsonen, at jubilæet skulle markeres/fejres på
forskellig vis, og nedsatte et jubilæumsudvalg til styring af aktiviteterne. Det
var helt klart den oprindelige plan, at markeringen skulle køre gennem hele
sæsonen således, at sæsonen var en løbende fejring.
Vi startede ud med en jubilæumsreception på den oprindelige stiftelsesdag 15. januar i Idrættens Hus. Det blev god og fin reception med omkring
100 deltagere bestående af tidligere verdensmestre og topspillere, tidligere
formænd, ledere fra klubber og kredse, medarbejdere, samarbejdspartnere,
frivillige samt badmintonentusiaster.
Lokalet var flot pyntet med badmintonbilleder på væggene og opslagstavler,
videoer og slides, der kørte på storskærmen, og mad/drikke blev leveret fra
restauranten i Idrættens Hus. Arbejdet med pyntningen og opsætningen af
lokalet var udført af vores Badmintonmuseums gruppe og administrationen.
Stor ros skal lyde herfra.
Ligeledes stor ros for det udarbejdede, flotte jubilæumsskrift, der var lavet
af Team Kommunikation & Marketing og Badmintonmuseet med indlæg fra
mange gode badmintonpersoner. Skriftet lå klar på selve receptionsdagen.
Forbundet havde jo lavet et stort 75-års jubilæumsskrift ”Fra fjerbold til
badminton”, og mon ikke der er basis for en større udgave ved 100 års
jubilæet om 10 år.
Snakken gik rigtig fint rundt omkring ved bordene og blev kun afbrudt to
gange af taler ved henholdsvis BD’s formand, som holdt festtalen, og næstformanden i DIF, Hans Natorp som gæstetaler. DIF’s næstformand roste
Badminton Danmark for at leve op til forbundets mission, vision og værdisæt.
Det var at betragte som et kvalitetsstempel.
Selv om det absolut ikke var nødvendigt at have gaver med til receptionen,
så var der alligevel adskillige, som medbragte øl, vin, chokolader, fade, skåle
m.m. Hele gavebordet blev transporteret med til DM i Aarhus i starten af
februar, hvor gaverne så blev udloddet blandt de frivillige hjælpere ved denne
event.
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Så var det ellers meningen, at der skulle have været markeringer af vores
jubilæum løbende ved alle forårets store events: DM Senior+, Senior Grand
Prix Circuit Finaler, DMU, UDM, Hold DM Senior+, DMU - Hold og Final 4, lige
som vi havde planlagt en international markering med et cocktailparty i
forbindelse med Thomas & Uber Cup.
Det har coronaen klart og utvetydigt sat en stopper for. Når vi en gang er
kommet ud af virussens mørke skygge, må forbundet overveje, hvordan
jubilæumsmarkeringer skal fortsætte. Hvis de overhovedet skal fortsætte.
Hele jubilæumsåret var tænkt afsluttet med en landskamp ultimo 2020.
Politiske programmer DIF og BD
DIF skal have nyt politisk program gældende for 2021-2024. Badminton
Danmark har for nuværende et politisk program gældende for 2018-2021,
hvilket betyder, at der skal udarbejdes nyt politisk program for BD til
vedtagelse en gang i 2021. Hovedbestyrelsen har meget kort diskuteret
muligheden for, at vælge et parallelløb ved udarbejdelsen af det kommende
program, som skulle være for perioden 2022-2025.
Et parallelt forløb med DIF kunne være meget praktisk såvel tidsmæssigt
som indholdsmæssigt, idet vi selvfølgelig forsøger at lave et program, som
matcher DIF’s.
Overskrifterne på indsatsområder i det kommende DIF-program er
• Sammen om idræt og bevægelse
• Fremtidens idræt for børn og unge
• Idrætten tager ansvar
Der er ingen tvivl om, at Badminton Danmark i sit program kan anvende rigtig
meget fra DIF’s politiske program, og det vil vi gøre.
Når programmets ordlyd skal omsættes, er det vigtigt, at vi har nogle indsatser, som de frivillige ude i klubberne/foreningerne kan løfte og dermed løse,
idet det er foreningsdanmark, som skal være med til at bære programmet
succesfuldt igennem.
Fremtidig organisering, struktur, og hvordan opgaverne skal løses
I slutningen af september havde vi et dialogmøde med deltagere fra kredsene
og hovedbestyrelsens medlemmer. Vi havde besøg af tidligere formand for
Dansk Svømmeunion, Kjeld Egebo, som via en case story fortalte, hvordan
man havde lavet strukturen om i svømning.
I et gruppearbejde havde vi debat/vurdering om/af tre spørgsmål:
•	Hvordan organiserer vi mest effektivt og optimalt det decentrale
samarbejde med Landsdelsforeninger?
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•	Hvordan strukturere vi mest effektivt og optimalt den decentrale
organisation med fokus på aktivitetsstyring og opgaveløsning, hvor BD
supporterer på aktiviteter og opgaver?
•	Hvordan sikrer vi mest effektivt og optimalt support og hjælp til klubberne
samt kommunikation med medlemmerne i kredsene/Badminton
Danmark?
Der kom rigtig mange gode vinkler på disse spørgsmål, som der også gjorde
på et lignende møde i februar 2018, men det virker som om, at de gode viljer
og smukke tanker og ideer har svære vilkår lige så snart, vi efterfølgende går
hver til sit og falder tilbage i den sædvanlige rille:
Vi har dette vigtige punkt som en målsætning i vores strategiaftale med DIF i
et spor to, som lyder: Et administrativt udvidet samarbejde mellem BD og DGI
skal være katalysator for en samlet modernisering af BD og kredsene, også i
forhold til den politiske struktur.		
I forhold til den opstillede tidsplan er vi langt bagefter, hvilket er lidt underligt,
når der er enighed om følgende
-	
at målet er at sikre, at vi udbyder de rigtige aktiviteter over hele landet,
så flest muligt får oplevelsen og glæden ved at spille badminton – målet
er lige muligheder for alle.
-	at der er meget stor forskel på, hvad der udbydes i de forskellige kredse
samt ikke mindst kvaliteten af de forskellige tilbud og aktiviteter – målet
er ensartet minimumskvalitet over alt i landet.
-	at flere kredse har en for lille kritisk masse (klubber, medlemmer,
frivillige) til, at de kan løfte opgaven med at tilbyde relevante aktiviteter
til medlemmerne i området – målet er en mere homogen struktur.
-	at vi ikke skal arbejde ud fra laveste fællesnævner, men finde løsninger
der kan komme alle til gode.
-	at kredsene i dag ikke bidrager aktivt til medlemsrekrutteringen, men at
vi via et varieret og bredt udbud af aktiviteter og tilbud lokalt ønsker at
understøtte klubbernes medlemsrekruttering.
-	at vi ønsker at aktivere flest mulige frivillige ressourcer i decentrale udvalg med selvbestemmelse indenfor fastlagte rammer
-	at vi ønsker vidensdeling omkring aktiviteter på tværs af landet, så vi
løfter kvaliteten og udbuddet af tilbud overalt i landet
-	at vi ønsker at sikre ejerskabet til aktiviteterne og dermed indflydelse på
indhold og anvendelse af økonomi til udvikling af andre badmintonaktiviteter og tilbud.
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På dialogmøderne har der ligeledes været stor enighed om, at kredsenes
vigtigste opgaver er at stå for aktiviteter, nemlig Holdturnering, regionale
mesterskaber + andre turneringsaktiviteter, dommeruddannelser, regional
talentudvikling, sommerlejre og fællesrejser for elitespillere.
Der er flere modeller, som kunne være en mulighed for den fremtidige regionale struktur samt organisering, men vigtigst er, at nu må vi se at komme
videre.
Øvrige emner, som har været på HB’ s dagsorden i sæsonen
• Trænermodel i samarbejde med DGI Badminton
• Holdturneringens løbende problemstillinger
•	Deltagelse af teamlederne for Elite- & Talentudvikling, Konkurrence & Event
samt Bredde & Udvikling, som hver især har deltaget i ét af
sæsonens møder, hvor hovedbestyrelsen har fået en statusorientering på
arbejdet i det enkelte team
•	Evaluering af den indførte hovedbestyrelsesstruktur, som blev besluttet i
2016, og som har virket siden 2017. Alle HB-medlemmer har hvert deres
ansvarsområder, for hvilket der er beskrevet en ansvars- og funktionsbeskrivelse. HB er overvejende tilfreds med den nye struktur, der har dog
været mangler og svigt m.h.t. de kredsansvarlige.
•	Økonomi: Status er på HB-dagsordenen ved førstkommende møde efter
et kvartalsregnskab foreligger.
•	Kredsøkonomien: Dette har været med på rigtig mange HB-møder.
Det går ud på, hvordan fordelingen af kontingentkronerne, der samlet
bliver opkrævet af BD, skal være til kredsene. Efter adskillige behandlinger i
HB ser det nu ud til, at der er enighed om, hvordan fordelingen skal være.
Afslutning:
Til sidst de rituelle afsluttende bemærkninger. Fra hovedbestyrelsen skal
lyde en stor tak til alle personer, ulønnede frivillige og alle ansatte, som også i
denne sæson har medvirket positivt til at drive og drifte vores sport. Det sker
som klubledere, ved kredsarbejde, som klubtrænere, som medhjælpere i
klubberne ved turneringer m.m., som holdledere m.m. samt gennem et godt
og velkvalificeret udført arbejde af hele vores professionelle stab. Denne
sæson har dog godt nok været særdeles specielt på grund af pandemien, så
vi desværre har været nødt til utallige aflysninger til stor irritation, frustration
og ærgrelse for alle os, der ønsker aktiviteter, hvor vores fire værdier – glæde,
udvikling, oplevelse og fællesskab - kan komme til udtryk. Lad os håbe og tro
på, at vores sport kommer til ære og værdighed igen, når Danmark igen åbner
op for alle aktiviteter. Sæsonens usædvanlige udvikling har specielt krævet
en kæmpestor indsats af vores direktør Bo Jensen, men trods alle
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vanskeligheder og udfordringer er problemerne blevet håndteret på den bedst
tænkelige og professionelle måde. Tusind tak for det.
Ligeledes stor tak til dommere, linjedommere og alle udvalgsmedlemmer i
kredsenes og forbundet samt til alle medlemmer i hovedbestyrelsen.
En kæmpestor tak skal endnu engang lyde til de mange, gode frivillige ved de
events, som vi nåede at afvikle frem til nedlukningen. Vi håber, at alle er klar
igen, når vi har brug for jer. Uden hjælp fra frivillige ville vi ikke kunne afvikle
alle vores mange store aktiviteter.
Der skal også lyde en stor tak til vores gode sponsorer: Danisa, Holstebro
RejseCenter, VICTOR, RSL, Mille. Håber, der er grundlag for, at vi kan
fortsætte det gode samarbejde også i årene fremover, selv om der i øjeblikket
hænger mørke skyer over os.
En sidst en stor og velmenende tak til alle vore samarbejdspartnere i den
forløbne sæson: Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund, DGI, DGI
Badminton, Odense Kommune, Sport Event Fyn/Udvikling Fyn, Sport Event
Danmark, Aarhus Badmintonklub, Viby Badminton Klub, Højbjerg Badminton
Klub m.fl. for samarbejdet i den forløbne, mærkelige sæson.
René Toft
Formand
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Elite
Man kan selvfølgelig ikke sige sæsonen 19/20 uden samtidig at sige coronakrise. Nedlukningen af det danske og internationale samfund havde, som i så
mange andre kontekster, rigtig store konsekvenser for vore spilleres
muligheder for at træne og konkurrere som normalt.
Det store mål for sæsonen har naturligvis været OL-kvalifikationen, og selve
OL som jo var planlagt til juli/august 2020. Som alle ved, er OL blevet flyttet til
samme termin 2021. Dette betyder, at vore spillere har skullet nytænke deres
situation, og sammen med vore dygtige landstrænere og sportschef finde ud
af, hvorledes det hele skal skrues sammen, når det hele åbner igen.
Heldigvis har Team Danmark fået mulighed for at støtte danske atleter frem
mod OL 2021 på samme niveau som i den indeværende periode, hvilket
betyder, at også badminton sporten kan få gode forberedelsesmuligheder,
således at vi kan præstere på højt niveau, når den tid kommer.
Vi har i Elite- & Talentudvikling udviklet og beskrevet en ny talentudviklingsstrategi. En strategi der sigter mod, at vi i dansk badminton, til stadighed har
mulighed for at udvikle talenter der på sigt kan konkurrere på højeste
internationale niveau. Vores sportschef har stået i spidsen for denne proces,
og har sammen med en arbejdsgruppe og undertegnet udarbejdet en
strategi der afspejler Badminton Danmarks grundlæggende værdier, idet vi
har en tro på, at netop denne tilgang skaber det bedste grundlag for både
resultater, glæde og trivsel.
I øjeblikket er vi ved at beskrive en ny elite strategi for de næste år. Et af mine
personlige hjertebørn i en sådan ny strategi handler om, at vi skal se på,
hvorledes vi kan udvikle og beskrive lærings- og træningsmiljøer, specielt
med fokus på elitespillere. Elitespillere har i sagens natur helt specielle
kompetencer, viden og færdigheder i forhold til badminton, da de jo netop er
elitespillere. På mange områder har de helt sikkert større viden og erfaring
end vore i øvrigt dygtige landstrænere, hvorfor jeg ser det som både hensigtsmæssigt og nødvendigt at bringe disse unikke kompetencer i spil i samarbejdet med både trænere og øvrige spillere i vore landsholdstrupper. Nøgleord
som ”inddragelse”, ”uddelegering af ansvar”, ”peer feedback” og ”intern læring”
kunne være vigtige i forhold til at udvikle disse specielle læringsmiljøer.
Jeg er klar over, at disse tanker ikke er nye, og at vores træningsmiljøer i
Danmark jo netop er demokratisk baserede, sammenlignet med mange af
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vore konkurrenter. Jeg er dog overbevist om, at et øget fokus og en øget
viden i forhold til hvorledes sådanne miljøer kan udvikles helt sikkert vil
bidrage både til resultater og den enkelte spillers menneskelige udvikling.
På sidste repræsentantskabsmøde nævnte jeg fra talerstolen, at vi i BD ville
sætte en proces i gang i forhold til se på, om man kunne udvikle en form for
trænerlicensmodel, der på sigt kunne sikre, at trænere i vore klubber bliver
fagligt klædt på til at undervise vore spillere i badminton. En model der
naturligvis skulle udvikles med respekt for de trænere der fungerer allerede
nu, og en model der på ingen måde skulle ”tvinge” allerede aktive trænere ud
af vores klubber. Filosofien bag tanken om en trænerlicens er naturligvis, at jo
bedre vore trænere er rustet fagligt til at træne/undervise forskellige målgrupper, jo større glæde og udvikling ville vore spillere sikkert opleve ved at
være medlem af vore klubber.
Det har vist sig, at det desværre ikke er muligt på nuværende tidspunkt at
arbejde videre med denne vision, idet den fælles styregruppe for BD og DGI
har vendt tommelfingeren nedad til ”licens”-begrebet. Personligt håber jeg, at
vi på et tidspunkt kan komme videre med denne idé, således at både trænere
og spillere kan få nye oplevelser og muligheder.
Vi står i øjeblikket midt i et generationsskifte på elitesiden. Specielt i doublekategorierne forestår der et stort stykke arbejde. I singlekategorierne ser det
lysere ud. Vore herresingler er på meget højt internationalt niveau, og i denne
kategori er afløserne tydeligt på vej. Arbejdet med udvikling af vore herresingler er et godt eksempel på, hvorledes kontinuitet i arbejdet med udvikling
af elitespillere er ultimativt vigtigt. De unge spillere har til stadighed mulighed
for at lære af og spejle sig i de spillere der for nuværende er at finde på
verdenstoppen. Kontinuitet er ligeledes et godt eksempel på, at vi i BD tror
på, at man i vores fællesskab både yder og nyder. Vi tror grundlæggende på,
at vore elite- og talentspillere har brug for hinanden, med henblik på at kunne
udvikle sig hensigtsmæssigt. Vore top damesingler har udviklet sig kraftigt de
seneste par år, og niveauet i denne kategori skaber forhåbning om, at vi også
her kan kæmpe med om de store titler i fremtiden.
Jeg plejer i denne beretning at sætte fokus på områder der fortjener et fokus i
fremtiden. I lyset af coronakrisen og andre ting mener jeg, at et øget fokus på
og forståelse af, at fællesskabet er en værdi, der for BD, kommer til at spille
en større og større rolle, er rigtigt vigtigt. Jeg oplever, at coronakrisen tydeligt
har vist, at i forhold til udvikling, problemløsning og trivsel kan vi ikke undvære
hinanden. Jeg tror på, at vi til tider er nødt til at lægge personlige interesser
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lidt på hylden, specielt når tingene spidser til, og vi med DBUs slogan, bliver
”en del af noget større”.
Måske er jeg lidt naiv i forhold til dette, men jeg mener også at en vis grad af
naivitet og tro på hinanden er gavnligt i forhold til at kunne trives med og lære
af hinanden.
Jeg vil afslutningsvis takke mine kolleger i hovedbestyrelsen for et godt
samarbejde. Som udgangspunkt er vore diskussioner i dette regi både
udfordrende og givende. Ligeledes tak til vores dygtige administration med
direktør Bo Jensen i spidsen. Bo er uden tvivl et af de mest kompetente
mennesker, jeg kender. Til slut stor tak til sportschef Jens Meibom for
samarbejdet. Jens og jeg diskuterer og sparrer naturligvis jævnligt omkring
relevante emner, og disse diskussioner er med til både at udvikle og holde os
begge skarpe.
Kenneth Larsen
Elite- & Talentudviklingsansvarlig
Badminton Danmark
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Konkurrence & Event
inkl. Dommer- og Veteranudvalg
Konkurrence & Eventområdet
Danmark har formået at vinde værtskabet for det historiske Thomas & Uber
Cup (VM for hold), hvilket er første gang nogensinde i nyere tid, at begge
store events lægges i Europa. Tildelingen af værtskabet udviser en fantastisk
tillid til Badminton Danmark og vores eventorganisation fra Badminton World
Federation (BWF), der tilmed beskriver os som de bedste og mest velorganiserede i verden, når det kommer til planlægning og eksekvering af store
events.
Som politisk ansvarlig for Konkurrence- & Eventområdet i Badminton
Danmark er jeg utrolig stolt over, at der bliver lagt mærke til det store arbejde
der laves, og at forbundet får sådan en positiv omtale og anerkendelse. Det
viser, at organisationen har kompetencerne, know-how’et og man-poweren til
at kunne løfte værtskaberne - men der arbejdes også utroligt hårdt for sagen,
ved jeg gennem kontinuerlig dialog og sparring med teamet.
Det fortæller mig samtidig, at de udviklingstiltag som arbejdsgrupperne,
administrationen og jeg som politisk ansvarlig arbejder med, og de
beslutninger vi har truffet de seneste år, har været nødvendige og rigtige.
Samarbejdet med DGI
I forhold til de store nationale events er der ligeledes arbejdet hårdt på at
optimere og tilføre disse mere værdi de seneste år. DGI Badmintons tidligere
konkurrenceaktiviteter er nu samlet driftsmæssigt i Badminton Danmarks
administration under Team Konkurrence & Event. I den forbindelse er der
indført fælles medlemskab af begge organisationer for deltagelse i alle
konkurrenceaktiviteter, hvorved det ’gamle’ konkurrenceparameter mellem
de to organisationer er fjernet til gavn for alle konkurrenceklubber og
medlemmer.
De to organisationer gennemfører nu en langt bedre sæsonplanlægning,
hvilket også har medført en betydelig reduktion i aflysning af turneringer/
kategorier/rækker. F.eks. er de fire store ungdomsmesterskaber DMU, UDM,
LBS og LM nu spredt ud i sæsonplanen og ligger hensigtsmæssigt i
sæsonplanen - også i forhold til hinanden.
Administrationen har i løbet af sæsonen arbejdet intenst med at lave en
afløser for BadmintonPeoples turneringssystem. Sitet er klart og hedder
BadmintonPlayer, og med det kan Badminton Danmark nu selv råde over alle
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data, der vises, og er ikke tvunget til at være afhængige af en ekstern samarbejdspartner.
Der er ligeledes blevet arbejdet på at implementere en afløser for turneringssystemet Cup2000 som primært turneringengssystem. TournamentPlanner
(TP som det kaldes) er ved at være klar til implementering - så snart der er
kørt sæsonskifte fra denne sæson til næste sæson, virker det for alle
kommende turneringsaktiviteter. Badminton Danmark forventer sig meget
af integrationen mellem BadmintonPlayer og TournamentPlanner.
Events
2019-udgaven af Denmark Open-eventen blev endnu engang afviklet for fulde
huse i Odense Idrætshal og med involvering af rigtig mange parter, som alle
hver især var med til at få tingene til at fungere. I det store hele gik eventen
rigtig godt og for første gang var der udsolgt allerede fra onsdag, hvor de
mange danskerkampe var med til at trække publikum til.
Denmark Open Para-turneringen havde i 2019 mange flere deltagere end i
2018 i Højby Hallerne, hvilket var en rigtig god og passende ramme og med et
setup, der var lagt mange kræfter i at gøre bedre. Der var ligeledes lagt flere
kræfter i at levere en bedre service, turneringledelse, transport osv.
Badminton Danmark indvilligede oprindeligt i at afvikle en paraturnering på
breddeniveau, men et sted i processen er spillernes forventninger og krav
blevet uhørt høje, hvorfor Badminton Danmark modtog kritik på områder,
som der egentlig slet ikke var specifikke krav om at opfylde i forhold til BWF’s
retningslinjer for turneringen.
Det er efter endt evaluering besluttet, at der ikke længeres afvikles en international paraturnering ifm. Denmark Open og således heller ikke i 2020; der
sigtes dog efter at afholde en paraturnering igen fra næste cyklus, da Badminton Danmark stadig ønsker at investere i udviklingen af parabadminton i
Danmark, men ikke for enhver pris.
Denmark Open Junior havde igen vokseværk - ikke mindst pga. af det nye
internationale tiltag: ”Junior Team & Individual Tournament” - og var i 2019 så
stor, at rekordmange nye haller måtte tages i brug. Overordnet er det en
succes, at ungdomsspillerne kan komme ind og se de store stjerner spille ind
i mellem deres egne kampe, men de mange flere deltagere sætter
efterhånden et meget stort pres på både ressourcer og fysiske rammer.
Sæsonens afsluttende højdepunkter blev desværre, men som alt andet i samfundet, ramt af nedlukningen af Danmark som følge af COVID-19-pandemien.
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I første omgang valgte Badminton Danmark at udsætte DMU Hold, finalen i
Senior GP-serien, DMU, DM for Ungdom og DM for Senior+ til juni måned.
Men grundet den langsomme genoplukning af alle fritidsaktiviteter i landet,
et stadig omfattende forsamlingsforbud og de generelle sundhedsanbefalinger fra staten, er alle førnævnte events aflyst - på nær DM for
ungdom, der er flyttet til august måned.
Inden nedlukningen nåede Badminton Danmark dog at afholde et rekordstort
RSL LBS 2019 i september, RSL LM i november samt RSL DM for senior i
februar måned.
COVID-19-situationen har ligeledes haft dyb indvirken på værtskabet for
Thomas & Uber Cup-eventen, som administrationen har brugt rigtig
mange planlægningstimer på i 2019 og skulle have været afviklet i maj 2020.
I skrivende stund er eventen af to omgange flyttet til uge 41 i 2020; håbet
er, at eventen til den tid kan afvikles, selvom der stadig er mange ubekendte
forhold og restriktioner at skulle planlægge og afvikle eventen efter.
Dommerudvalget
Dommerudvalget har i 2019 bestået af formand Niels Holm Mortensen,
aktivitetsansvarlig Frank Ahlstrand, som overtog posten efter
Søren B. Knudsen i efteråret 2019, bedømmeransvarlig Bjarne Jørgensen,
som overtog posten efter Preben Nøies i efteråret 2019 og uddannelsesansvarlig Flemming Holmgaard.
Udvalget har ajourført og oversat alle spilleregler og Instruktioner Til Tekniske
Officials (ITTO) til dansk, gældende fra henholdsvis 31.5.2019 og 14.10.2019.
I ITTO er tilføjet i §5.11.1: ” test af reserveketsjere på banen skal forhindres”.
Der har i sæsonen igen været stor aktivitet med deltagelse af danske internationale dommere primært i Europa, ligesom danske BWF-dommere har
deltaget i en række store turneringer rundt omkring i hele verden. Danmark
har pt. fem BWF-dommere og fem BEC-dommere; desuden er tre
internationale forbundsdommere klar til at gå til BEC-Akkreditering eksamen.
Ingen af de danske dommere har i sæsonen ønsket at indgå i gruppen af
semiprofessionelle dommere i BWF; dette skyldes den dårlige honorering, det
store tidsforbrug og hensynet til deres civile jobs.
Det er lykkedes udvalget at få udvidet staben af bedømmere fra fem til otte,
som skal mødes på et bedømmerseminar i 2020. Bedømmerne er
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Christian Johannessen, Jacob Syndberg, Niels Holm Mortensen,
Kristian Hedelund, Henrik Boas, Flemming Holmgaard, Jesper Hedam Larsen
og Bjarne Jørgensen.
Bedømmergruppen har arbejdet med at få lavet en vision for forbundsdommer-bedømmere og har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en
elektronisk test i teorien for bl.a. spilleregler og ITTO.
På uddannelsesområdet er der blevet uddannet fem kredsdommere, mens
fire internationale forbundsdommere har bestået teorien og afventer
stigeprøven, der pt. er udsat på grund af COVID-19-situationen. Samtidig er
datalisten og karriereplanerne for alle kreds- og forbundsdommere løbende
blevet ajourført.
Sidst men ikke mindst har den internationale forbundsdommer
Jørn-Ole Dehn fra Badminton Nordjylland haft 50-års jubilæum som
dommer; Jørn-Ole valgte umiddelbart herefter at stoppe sit aktive virke
efter en god og lang dommerkarriere.
Veteranudvalget
Udvalget har i 2019 bestået af formand Per Juul, Lene Struwe-Andersen og
Lone Knudsen; derudover har udvalget fået hjælp fra andre frivillige i
forbindelse med afvikling af de forskellige arrangementer. Udvalget påtænkes
udvidet til fire personer igen i den nye sæsonen for bedre at kunne dække
arbejdsopgaverne, der er fordelt i hele landet.
Udvalgets målsætning er at få flere badmintonspillere over 35 år til fortsat at
spille badminton, uanset om man er motionsspiller eller tidligere elite-/
turneringsspiller. Dette skal gøres ved bl.a. gennem en bred vifte af interessante tilbud til disse, samt øget kommunikation om arrangementer,
holdturnering mm.
Derudover samarbejder Veteranudvalget med tilsvarende udenlandske udvalg
i forbindelse med at skabe interessante tilbud til Senior+-spillerne.
Et af årets helt store højdepunkter var VM for Senior+-spillere, der blev
afholdt i Katowice i Polen. Danmark stillede med 90 deltagere ud af i alt 1507
spillere og høstede traditionen tro mange titler og medaljer. Danmark blev
således tredje bedste nation og vandt 4,5 guldmedaljer, 9,5 sølvmedaljer og
12 bronzemedaljer. I 35+-rækken var der tilmed en dobbelt guldvinder, idet
Tommy Sørensen vandt både herredouble og mixdoublerækken.
På hjemlig grund var det afviklingen af Denmark Open Senior-turneringen, der
var en af udvalgets største opgaver. Turneringen, der denne gang blev afholdt
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i OBK-hallen, havde deltagelse af mange udenlandske spillere og var en stor
succes.
Afviklingen af Denmark Open Senior vil i 2020 kalendermæssigt ligge meget
tæt på EM for senior+-spillere, da EM afvikles til oktober i Kroatien - det er
dog udvalgets klare ønske at afholde Denmark Open Senior, selvom de to
turneringer kommer til at ligge tæt på hinanden.
Afslutningen på sæsonen er desværre blevet voldsomt afkortet, i og med at
COVID-19-pandemien forårsagede nedlukning af Danmark siden 11. marts
2020. Udvalget og Badminton Danmark har derfor ikke kunne afholde DM for
senior+-spillere, som var planlagt til afvikling i Herning i ugen efter nedlukningen. Turneringen blev som tidligere nævnt i første omgang udsat til juni
måned, men turneringen er nu endegyldigt aflyst for sæsonen.
Samme skæbne er overgået andre internationale mesterskaber, som
senior+-spillerne, traditionelt set deltager i, herunder All England Senior+ og
Nations Cup.
Udvalget håber, at der i den nye sæson atter vil blive afviklet en række forskellige turneringer for senior+ spillerne, både i Danmark (Hvidovre, Ølstykke,
Silkeborg, Denmark Open og DM) og i udlandet (All England, Scottish Open,
Irish open, Open Nordic Championship m.v.)
Fremtidig strategi
Jeg tror på og vil fortsat arbejde for, at Badminton Danmark de næste mange
år stadig vil være i førerposition i det internationale eventmarked. Det vil sige,
at Badminton Danmark fortsat skal arbejde hårdt for at vise BWF og Badminton Europe, men også Sport Event Denmark, de danske kommuner og de
store sponsorer, at vi er en moderne, innovativ og pålidelig organisation, der
er en kompetent og attraktiv samarbejdspartner for dem.
Badminton Danmark skal derfor fortsat søge om værtskaber for nogle af de
store internationale events; konkret kigger vi nu på Sudirman Cup og EM
individuelt, som en del af en samlet pakke, ligesom et Para VM- eller Senior+
VM kan være strategisk gode at ansøge om, for at kunne tiltrække de helt
store events.
Stor tak til alle
En stor tak skal lyde til alle, som bidrager med stort og småt på Konkurrence
& Eventområdet inkl. Dommer- og Veteranudvalget - såvel den professionelle
stab i administrationen, som frivillige folk for et godt samarbejde i 2019.
Jeanette Lund Clausen
Konkurrence & Eventansvarlig
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Holdturnering inkl. holdturneringsudvalg
Sæsonen 2019-20
Denne sæson vil for os alle gå over i historien. Det er mit håb og ønske, at vi
aldrig skal opleve det igen. Da vi kom til årsskiftet fra 2019 til 2020 havde
ingen vist set ind i det, vi alle har oplevet fra opstart af marts måned og indtil
dato.
Coronavirus har for altid sat sin dagsorden for os alle. Vores holdturneringen
blev som alle ved også ramt af denne virus. Ikke en badmintonbold er rørt de
sidste 2 måneder, og lige nu ved vi heller ikke, hvornår den enkelte klub kan
komme i badmintonhallen igen.
I denne uge fik vi så en positiv besked fra Kulturministeriet, at vores ligaklubber må starte op på træning, og vi samtidig fik accept på afvikling af badminton (dog uden tilskuer). Det giver mulighed for afslutning af RSL Final 4,
som er rigtig positiv. Nu ser vi frem til, at RSL Final 4 afvikles i Brøndbyhallen
19.-20.juni 2020.
Holdturnering 2019-20
Når alt har været lukket ned siden marts måned, så kunne vi heller ikke under
holdturneringen undgå den situation, som mange andre forbund har været
i. Nemlig at tage stilling til, hvordan vi får afsluttet en så speciel sæson som
2019-20 har været.
Det er noget af det mest uheldige, man kan blive sat til. Ingen i holdturneringsudvalget har haft det godt med det, men det er nu sådan, det må være.
Vi havde som alle andre hellere set en afgørelse på banerne.
Ved opstart af sæsonen havde holdturneringsudvalget ikke fået det bilag
færdig som skal regulere, hvordan de fire 2. hold i 1. division skal findes via
vores slutspil.
Med indstilling fra anden side, så besluttede vores hovedbestyrelse på sit
februarmøde, at vi i slutspillet ville acceptere en udvidelse til fem 2. hold i
1. division. Med fuld forståelse fra andre klubber, så skabte det en appelsag,
hvor hovedbestyrelsen fik afslag på sin beslutning. Hovedbestyrelsen har på
sit seneste møde her i maj måned evalueret sin tidligere beslutning omkring
struktur på holdturneringen, og det gav følgende ændring fra næste sæson:
- fra sæsonstart i 2020 udvides ligaen fra 8 tilbage til 10 hold.
-	fra sæsonstart i 2020 afskaffes antal af 2. hold i 1. division.
Tidligere har man også besluttet en anden ændring til næste sæson:
- fra sæsonstart i 2020 er ekstra spiller i liga og 1. division slettet igen.
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Når beslutningen omkring ekstra spiller blev slettet igen, så var tanken, at
talentspilleren skulle have chancen, men reglen blev mere brugt af de store
klubber til nedrykning af en spiller fremfor det modsatte. Holdturneringsudvalget arbejder også på emnet ”papirhold”. Det er mit håb, at udvalget får
reglen strammet lidt op, så vi ikke får papirhold, hvor en modstander kan stille
spørgsmål til rigtighed.
Beslutningen om 10 hold tilbage i ligaen var et ønske fra alle nuværende
8 hold.
Med den nye afvikling har klubberne givet udtryk for, at de med udflytter
match har manglet kampe set i forhold til klubbens medlemmer og især sine
sponsorer.
Fremover er alle nu sikkert mindst fire hjemmekampe
Holdturneringsudvalget har i efteråret afholdt et evalueringsmøde med ligaog 1. divisionsklubber. Det var også udvalgets hensigt, at samme møde skulle
have været afholdt fra 2. division til Danmarksserien i et øst/vest møde i april
måned, men det blev så desværre aflyst som mange andre ting. Håber alle
som havde nogle kommentarer har fået dem sendt til Kim Hansen. Udvalget
vil så se på alle input og evaluere på det.
Klubskifte
En beslutning som hovedbestyrelsen traf for over en sæson siden. Den virker
bare helt efter hensigten. Regelsættet viser, at mange flere har fået mulighed
for at spille badminton meget hurtigere. Mange har nemlig ikke fået
karantænedage, som var essensen med beslutningen.
Holdturneringsudvalget
Udvalget har i denne sæson haft rigtig travlt. Hovedopgaven har været
de mange proteser. I denne sæson har vi sat en NY dårlig rekord. Da
sæsonen sluttede efter runde 10, så har udvalget behandlet ikke mindre end
22 protester. Det er aldrig set tidligere. Jeg tør slet ikke tænke, hvor antallet
var havnet på, hvis vi havde haft sidste spillerunde, 1. division helt færdig og
alle kvalifikationskampe. Vi havde nok rundet de 30. Når det så er sagt, så har
vi i holdturneringsudvalget brug for at lave en evaluering omkring vores
turneringsreglement. Der må jo være noget, man ikke forstår, eller tager man
bare en chance. Det sidste håber jeg ikke er tilfældet. Jeg er glad for, at jeg
kun er politisk ansvarlig for holdturnering og ikke må og skal dømme i alle de
protester. Jeg har så det ansvar, at vi har så gode regler som muligt.
Hovedbestyrelsen i Badminton Danmark har fire værdier GLÆDE, UDVIKLING,
OPLEVELSE og FÆLLESSKAB. De værdier skal vi også have til at virke i vores
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holdturnering. Når vi har så mange protester, så lever værdierne ikke helt op
til tingene. Så det bliver en af vores vigtigste arbejdsopgaverne i den
kommende sæson for holdturneringsudvalget.
Afslutning
Som afslutning vil jeg gerne sige tak til holdturneringsudvalget for en meget
stor arbejdsindsatsen i udvalget. Jeg skal på det kraftigste henstille til alle,
der kommunikerer med og er i dialog med udvalget om at gøre dette i en god
tone, således at såvel ansatte som frivillige i forbundet oplever at have
ordnede og gode arbejdsforhold. Sluttelig vil jeg gerne sige tak til Kim Hansen
for det store arbejde, du hjælper os med.
Karsten Westergård
Badminton Danmark
Holdturneringsansvarlig
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Udvikling og bredde inkl. ungdomsudvalg
Sæsonen 2019-20
Beretningen omhandler kalenderåret 2019, men det vil være nærliggende at
omtale begivenheder, der også har fundet sted fra 1. januar frem til aflevering
af denne beretning den 10. maj 2020.
Badminton Bevæg dig for livet (B-BDFL), som er et samarbejde mellem DGI
Badminton og BD, har nu afsluttet andet år i den nye 3-årige periode. Arbejdet
i den politiske styregruppe går rigtig godt og der arbejdes i et meget konstruktivt samarbejde.
BD har haft en lille medlemsfremgang for fjerde år i træk i 2019, og der er
ingen tvivl om, at B-BDFL er en medvirkende årsag til denne medlemsfremgang. Udviklingen er vendt, så vi nu oplever medlemsfremgang, og det
skal fastholdes fremover.
Medlemstallene for 2018 viste et endnu større behov for indsatser rettet mod
af få flere voksne motionister til at spille badminton. Derfor blev mange
ressourcer brugt på netop denne målgruppe, og i løbet af efteråret 2019 fik
120 klubber hjælp til at gøre en ekstra indsats for de voksne spillere.
Kreativiteten har været stor, og man er nu i gang med at analysere
erfaringerne fra de mange tiltag. De klubber, der arbejder med VoksenBadminton får flere medlemmer, men der er stadig behov for, at endnu flere
klubber gør en indsats for denne målgruppe. Der er over 200 træningshold
for voksne motionister landet over.
Endvidere arbejdes der på at fastholde og rekruttere flere piger/kvinder til
badminton. Træneren er vigtig for et badmintonhold, og derfor er der startet
et projekt op, hvor erfarne kvindelige trænere fungerer for de piger, der er i
gang med en træneruddannelse. Disse mentorer øser ud af deres erfaring og
organiserer et netværk, som de kvindelige trænere kan trække på og indgå i.
MiniTon der blev relanceret i efteråret 2018, er stadig en stor succes, og pt.
tilbyder 177 klubber træning til de yngste spillere og deres forældre. Det er en
fornøjelse at se, hvordan materialet er med til at give de nye badmintonbørn
en god introduktion til sporten. Og glædeligt at konstatere at også helt unge
piger søger mod badmintonklubberne.
De mest erfarne spillere i kategorien 60+, kan nu spille badminton i over
130 klubber rundt om i landet. Der er udviklet en startpakke med hjælp til
klubber, der gerne vil lave nye hold for de mest rutinerede.
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Stor tak til Lars Uhre og hans dygtige medarbejdere på kontoret i Vingsted.
I udfører et flot stykke arbejde.
Også stor tak til de 14 landsdelskonsulenter, som arbejder målrettet på at
implementere alle disse aktiviteter til gavn for klubberne og medlemmerne.
Ungdomsudvalget
I efteråret 2019 blev dannet et nyt ungdomsudvalg (UU). Der havde på det
tidspunkt været en periode på over et år uden et UU.
Baggrunden for at nedsætte et nyt UU var, at hovedbestyrelsen ønsker, at der
indenfor aktivitetsområderne ”konkurrence og event” samt ”bredde og
udvikling”, skal være et politisk organ som har fokus på og interesserer sig
specifikt for det, der har med ungdom at gøre og har øje for, om det er de
rigtige indsatsområder, der arbejdes med, i forhold til at leve op til de
strategier og målsætninger BD og DGI har på ungdomsområdet.
Formål med UU blev formuleret således:
-	Formålet med UU er at have et politisk organ, som holder øje med, om
dansk ungdomsbadminton udvikler sig i en positiv retning og lever op til
de definerede målsætninger og værdier.
-	Samtidig får aktivitetsområderne og styregruppen et forum, der kan
bruges til sparring, og hvor problemstillinger, nye forslag, ideer mv. kan
sendes hen til bearbejdning.
Udvalget består af:
- Helene Petersen, formand
- Majken Vange
- Ann Nielsen
- Torben Pedersen
- Helene Kølbæk
Udvalget kunne godt bruge en til to personer mere – så har I kendskab til
nogen med interesse for ungdomsområdet – så meld ind til formanden.
Endvidere er følgende tilknyttet udvalget:
- Martin Andersen, Politisk ansvarlig for bredde og udvikling
- Lars Uhre, Driftschef for bredde og udvikling
- Jeanette Lund, Politisk ansvarlig for konkurrence og event
- Brian Moesgaard, Driftschef for konkurrence og event
-	Udvalget kan nedsætte ad hoc grupper og indkalde ekspertise for at
belyse specifikke områder, hvor udvalget ønsker ekstern faglighed
inddraget.
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I forbindelse med opstart af det nye UU blev der brugt noget tid på at
formulere et kommissorium, så rammerne for udvalgets arbejde blev tydeligt.
Blandt andet blev det præciseret, at udvalget alene er rådgivende, at udvalget
refererer til og kan indstille til den fælles styregruppe, men udvalget kan ikke
træffe beslutninger.
Desuden blev der lavet den afgrænsning, at udvalget skal beskæftige sig med
emner, der ligger inden for områderne ”Bredde og udvikling” samt ”
Konkurrence og event”, men at udvalget ikke skal beskæftige sig med det, der
ligger under ”Elite og talentudvikling”.
Udvalget beslutter selv, hvilke emner det vil tage op.
Der blev holdt et opstartsmøde den 6. november 2019, hvor der blev
brainstormet over de emner, som udvalget ser som aktuelle lige nu.
Der blev listet følgende emner: Rangliste, balance mellem køn – både hvad
angår spillere og trænere, kredsenes rolle, sæsonplanlægningen,
træningssamarbejder på forskellige niveauer, uddannelse af trænere og
talentudvikling.
Det blev besluttet, at den nye rangliste skulle være første tema for udvalget,
og der blev fastlagt møde i forbindelse med DM i Aarhus, hvor der også var
inviteret deltagere fra ranglistegruppen. Mødet blev desværre udsat på grund
af sygdom. I stedet skulle mødet afholdes i forbindelse med DM i Greve, men
det blev desværre aflyst på grund af coronasituationen, men udvalget er klar
til at bidrage med indspark og anbefalinger til gavn for dansk ungdomsbadminton, når situationen tillader det.
Årets ungdomsklub er fundet, men på grund af situationen, er prisen ikke
overrakt endnu.
Stor tak til Helene og udvalget for engageret arbejde.
Ligeledes tak til mine HB-kollegaer for godt og konstruktivt samarbejde samt
tak til Brøndby og Vingsted for engageret og professionel samarbejde.
Ikke mindst tak til klubberne og alle frivillige - I er altafgørende for udviklingen
af badminton i Danmark.
Martin Andersen
Politisk ansvarlig for Bredde og Udvikling
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Vest
Jeg har som kredsansvarlig været i gang siden oktober 2019.
Som kredsansvarlig i vest har jeg arbejdet på en dels forståelse af det
eksisterende samarbejde mellem kredsene men også arbejdet på en
styrkelse af det eksisterende samarbejde i Jylland/Fyn både i Badminton
Danmark men også med landsdelene i DGI.
Samarbejdet fungerer godt i dag på holdturnering og individuelle turneringer
for både ungdom og senior. Der er også etableret et godt samarbejde i
dommerudvalget med et overordnet udvalg på tværs af kredsene.
Der har i sæsonen været diskuteret kontingentstruktur hvor Øst- og Vestdanmark står lidt uens omkring holdning til den eksisterende model. Dette
skyldes flere ting, men hvor en af de væsentlige er, at kredsene kun får deres
tilskud beregnet ud fra deres A- og B-klubberne, men ikke fra C-klubberne.
Der arbejdes på en motiverende model/løsning for kredsene på fordelen af
kontingentet mellem Badminton Danmark og Kredsene således, at kredsene
bliver ”belønnet” for deres arbejde med rekruttering af nye klubber, også
selvom klubber starter med at være C-klubber.
Vi har haft aftalt flere formandsmøder i Vest, men har desværre måtte aflyse
det seneste på grund af COVID-19.
Fokus i næste sæson bliver derfor at få etableret et formandsmøde med
kredsene, når dette bliver tilladt igen. Fordi fokus på at mødes med kredsene
desværre har ligget lidt underdrejet de sidste par sæsoner.
Kristian Hedelund
Kredsansvarlig Vest
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Internationalt udvalg
Årsberetning for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020.
Udvalget har i perioden afholdt tre møder, hvor specielt følgende emner har
været på dagsordenen.
Badminton Danmarks fremtidige rolle og funktion i internationale
organisationer, hvordan sikrer vi BD signifikant indflydelse på internationalt
arbejde og udvikling af sporten internationalt?
Hvordan sikrer vi, at vi eksempelvis får valgt danskere ind i BWF’s bestyrelse,
som tilmed har de rette og nødvendige kompetencer til at udfordre
beslutnings- og lovgrundlaget ikke kun ud fra et badmintonfagligt, men også
kommercielt og økonomisk perspektiv? Spørgsmålet er aktuelt, da der i 2021
skal vælges ny bestyrelse og præsident for BWF.
Charlotte Dew-Hattens, der er indtrådt i udvalget i denne sæson, og som er
i gang med en international bestyrelsesuddannelse betalt af DIF (NILE), vil
være Badminton Danmarks kandidat til en plads i BWF’s bestyrelse, når der
skal vælges ny bestyrelse i 2021.
Derudover støtter Badminton Danmark naturligvis og arbejder for et genvalg
af Poul-Erik Høier til en ny fireårig periode, som præsident for BWF.
Det nordiske samarbejde er blevet udvidet med deltagelse af de tre baltiske
lande, der første gang deltog i det nordiske/baltiske samarbejde på mødet
under Denmark Open i oktober 2019. Ingen tvivl om, at de nu 10 lande fremadrettet kan have stor gavn af disse møder, hvor vi kan inspirere hinanden
indenfor alle områder af badmintonsporten.
Blandt andet drøftes det, hvordan også de mindre nationer fremadrettet kan
sikre sig indflydelse på udviklingen. Ikke mindst i lyset af at sporten bliver
mere og mere kommerciel med et stærkt afsæt i en række asiatiske lande,
hvor nu også lande som Indien, Thailand, Taiwan, Japan m.fl. spiller en mere
dominerende rolle, ikke mindst sportsligt. Samt hvordan de mindre nationer
kan bringe sig i spil til at afholde større mesterskaber og World Tour-Turneringer.
Finland har efterfølgende fået tildelt værtskabet for EM for blandede hold
(kvalifikation til Sudirman Cup 2021) i februar 2021 efter at England trak sig,
hvilket således er første gang, at Finland er vært for et større BEC-mesterskab.
Bo Jensen
Direktør Badminton Danmark og formand for udvalget
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Appeludvalg
Appeludvalget har modtaget tre appeller i 2019.
Den 12. december 2019
Sankt Annæ Idrætsforening, Badmintonafdelingen (SAIF) nedlagde protest
efter to holdturneringskampe den 7. september 2019 mellem SAIF og
Hvidovre Badminton Club (HBC) hhv. 3 division pulje 3 HBC 2 mod SAIF 1,
kamp nr. 364493, og Danmarksserien pulje 7 HBC 3 mod SAIF 2, kamp nr.
369561.
Holdturneringsudvalget afgjorde protesten til fordel for SAIF i kampen i
3. division, men ændrede ikke på resultatet i kampen i Danmarksserien.
SAIF appellerede denne afgørelse til Appeludvalget med den påstand, at HBC
2 og HBC 3 taberdømmes i alle de kampe, som de ulovlige spillere på HBC 2
holdet kunne have haft indflydelse på.
SAIF påstod, at den ulovlige opstilling af spillere på HBC 2 burde have
udvidede konsekvenser på de underliggende hold, in casu HBC 3, da fejl på
et højere hold kan have indflydelse på sammensætningen af underliggende
hold.
Appeludvalget fandt, at der ikke var belæg for i formulering eller i praksis, at
tillade denne udvidede fortolkning af § 54. stk. 2 ’kan have indflydelse på’.
Desuden ville en udvidet fortolkning af § 54 stk. 2 kunne medføre uoverskuelige konsekvenser for en tilfredsstillende gennemførelse af holdturneringen.
Det kan ikke have været lovgivers intention.
Appeludvalget afviste derfor appellen og bekræftede Holdturneringsudvalgets afgørelse.
Den 12. december 2019
Hvidovre Badminton Club (HBC) appellerer den samme kendelse fra Holdturneringsudvalget som SAIF, men med en anden begrundelse. HBC var af den
opfattelse, at den strafudmåling, som er foretaget af Holdturneringsudvalget,
var i strid med, hvad må betegnes som reel konkurrence, da der er tale om,
at SAIF drager fordel af enten force majeure eller en fejlopstilling, som ikke
påvirker dem.
Der appelleres således ikke over den ulovlige opstilling.
Alligevel mener HBC, at det oprindelige resultat bør fastholdes, fordi der var
tale om en situation, der var så ekstraordinær på grund af pludselig alvorlig
sygdom kombineret med forskudte kampe, at det ikke var muligt at opstille
hold på en lovlig måde.
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Endvidere var det et kritikpunkt fra HBC, at man mente sig fejlagtigt rådgivet
af Badminton Danmarks administration.
Appeludvalget fandt, at HBC’s appel faldt udenfor Appeludvalgets opgave,
som er beskrevet i lovenes § 23 stk. 3. Holdturneringsreglementet indeholder
ingen bestemmelser om force majeure, og med hensyn til strafudmålingen
havde Appeludvalget allerede taget stilling til dette i kendelsen til SAIF, som
HBC samme dag modtog i kopi.
Appeludvalget afviste derfor at realitetsbehandle HBC’ s appel.
Den 22. januar 2020
Appellen blev modtaget af Badminton Danmark den 18. december 2019.
Selvom kendelsen først blev bekendtgjort i januar 2020, indgår denne sag i
beretningen for 2019.
Drive Badminton Klub (Drive BC) gjorde indsigelser mod en kendelse fra
Badminton København i kamp 365370 mellem KMB2010 og Drive Badminton
Klub i +40 Elite, hvor en spiller var blevet erklæret ulovlig på grund af manglende registrering i BadmintonPlayer.
Spilleren havde skiftet fra Drive BC til BC37, men fortsatte med at spille +40
Elite for Drive BC. Oprindelig var dette registreret i BadmintonPeople, men ved
overgang til BadmintonPlayer var registreringen ikke fulgt med.
Spilleren deltog på hold for Drive BC den 3. november 2019 til trods for, at der
den 29. oktober 2019 var givet et pålæg fra Badminton København om at få
den manglende registrering på plads.
Drive BC argumenterede med, at man ikke var klar over, at registreringen ikke
var overført til BadmintonPlayer, samt at der var givet for kort frist til at få det
rettet. Desuden havde spilleren allerede spillet flere kampe i sæsonen uden
den nødvendige registrering.
Det fremgår af Turneringsreglement for Badminton København, § 14 stk.
1 a, at man kun må anvende en spiller i holdturneringen, såfremt spilleren på
kampdagen er registreret korrekt i BadmintonPlayer.
Den omtalte spiller var ikke registreret korrekt og var dermed ulovlig.
Tidligere manglende registrering og ukendskab til forholdet kan ikke
undskylde overtrædelsen af reglementet.
Appeludvalget stadfæstede derfor Badminton Københavns afgørelse.
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I bedømmelsen af alle tre sager har deltaget Appeludvalgets faste
medlemmer, Torsten Berg, Hans Henrik Fløe og undertegnede.
Steen D. Sørensen
Formand

32

Disciplinærudvalg
Udvalgsmøder
Disciplinærudvalget har i beretningsperioden afholdt et udvalgsmøde samt et
fællesmøde med dommerudvalget, hvor spørgsmål af fælles interesse blev
drøftet.
Afsagte kendelser
Disciplinærudvalget har i perioden behandlet én disciplinærsag.
Sagen vedrørte et påstået brud på en trænerkontrakt ved en klubs opsigelse
af en træneraftale indgået med klageren. Da udvalget efter høring af sagens
parter ikke fandt det godtgjort, at opsigelsen af træneren udgjorde et brud på
den indgåede kontrakt, fandt man ikke grundlag for at foretage yderligere i
sagen.
Andre emner behandlet af disciplinærudvalget
Benyttelse af spillere uden lovligt ophold/arbejdstilladelse
På foranledning af forbundsadministrationen har udvalget drøftet, om
udvalget har grundlag for at sanktionere klubber, der benytter turneringsspillere uden opholds/arbejdstilladelse i Danmark. Udvalget finder imidlertid,
at Badminton Danmarks nuværende regelsæt ikke giver udvalget en tilstrækkelig hjemmel til at sanktionere klub og/eller spiller i de nævnte situationer.
Lovgivningen om opholds- og arbejdstilladelse administreres af de
kompetente offentlige myndigheder og overtrædelse af reglerne forfølges i
det almindelige strafferetlige system. Det er et politisk spørgsmål om - og i
givet fald i hvilket omfang - BD´s regelsæt bør udvides med bestemmelser,
som supplerer den nævnte lovgivning.
Offentliggørelse af udvalgets afgørelser
Udvalget har drøftet den nuværende praksis for anonymisering af udvalgets
kendelser, når disse lægges på forbundets hjemmeside. Efter praksis
gengives kendelserne i deres helhed, men således, at alle personer og de
klubber, som omtales i afgørelsen, anonymiseres.
Udvalget finder den valgte form mindre heldig, da den i mange tilfælde kan
gøre afgørelserne umiddelbart vanskelige at læse og forstå.
Udvalget vil derfor fremover i stedet offentliggøre korte resuméer af sine
kendelser på hjemmesiden.
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Bevisbedømmelse
I udvalgets sager opstår ofte bevisspørgsmål, og udvalget arbejder med en
skriftlig præcisering af principperne for udvalgets bevisbedømmelse.
P.U.V.
Mogens Ginnerup-Nielsen
Formand

34

Udgivet af:

Badminton Danmark i forbindelse
med Repræsentantskabsmøde 2020

Redaktion:

Bo Jensen
Karin Juel
Kristian T. Bonde

Layout:

Badminton Danmark

Foto:

BadmintonPhoto
Badminton Danmark

Badminton Danmark

Idrættens Hus • Brøndby Stadion 20 • DK-2605 Brøndby
Tlf.: 70 60 50 76
info@badminton.dk
badminton.dk
35

