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Forord
Det føles ikke som så lang tid siden, vi senest var forsamlet til repræsentant-
skabsmøde. Det er det heller ikke. Men grundet hele Covid-19-situationen 
blev sidste års repræsentantskabsmøde flyttet flere gange og blev først 
afholdt i september måned, hvor det normalt afholdes ultimo maj måned.

I år mødes vi virtuelt. Det er et bevidst valg fra Hovedbestyrelsen. Da Covid-19 
fortsat har stor indflydelse på, hvordan og hvor mange vi mødes, besluttede 
vi i Hovedbestyrelsen og i samarbejde med DGI, at dette års repræsentant-
skabsmøde skulle afvikles virtuelt. Dette for, at vi alle kunne forberede os 
bedst muligt herpå, og at kredsene kunne få besked om dette.

Når dette er sagt, er der ingen tvivl om, at vi glæder os til et normalt  
repræsentantskabsmøde næste år, hvor vi forhåbentlig kan mødes i mere 
almindelige rammer og med bedre mulighed for dialog. Sikkert stadig med 
afstand og sprit, men dog fysisk.

Tanken i år var, at repræsentantskabsmødet skulle have været afviklet sam-
men med Badmintonforum. Med andre ord, vi ville lave en festdag med bad-
minton i højsædet. Dette så man både kunne få debatteret, blive inspireret og 
samtidig deltage i repræsentantskabsmødet. Planen lige nu er, at vi forsøger 
igen med denne model næste år.

Hermed et stort velkommen til et anderledes repræsentantskabsmøde.

Tore Vilhelmsen
Formand
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Formand
Indledning
Dette er min første beretning som ny formand. Jeg har længe gået og tænkt 
over, om jeg på en eller anden måde kunne skrive en beretning, hvor jeg stort 
set ikke nævnte Covid-19-situationen, for mit gæt er, at I alle, ligesom jeg, er 
ved at være godt trætte af at høre om dette.

Men jeg må også bare erkende, at lige meget, hvilket punkt jeg kommer til 
at behandle i beretningen, så har Covid-19 på en eller anden måde med stor 
sandsynlighed haft indvirkning på dette i det forgangne år. Så I må bære over 
med mig. Lad os i stedet håbe på, at næste års beretning vil indeholde meget 
mindre Covid-19 og meget mere om aktivitet, positivisme og de gode  
historier - det er min forhåbning.

Aflysninger
Den seneste sæson har været ramt af mange aflysninger. Det gælder både 
turneringer, holdkampe, badmintonlejre og meget mere. Det er aldrig sjovt 
at skulle aflyse disse ting. Dels mister vores spillere en masse oplevelser, og 
dels er der hele økonomispørgsmålet, når der aflyses.

Som nævnt er meget blevet aflyst, og jeg anerkender, at vi i det forgangne år 
i bestemt ét tilfælde (nedlukning for officielle turneringer i Nordjylland) kunne 
have været bedre og mere skarpe i vores kommunikation til de berørte parter. 
Nogle gange går det stærkt, selvom det ikke er en undskyldning, mere en 
forklaring. Og som med mange andre forhold, hvis der er uklarheder omkring 
kommunikationen, så peger pilen tilbage på afsenderen. Det har jeg noteret 
mig og lært af.

Vi taler tit om DH-turneringen som værende rygraden i dansk badminton.  
Forstået på den måde, at det netop er her, at man oplever fællesskab,  
sammenhold, glæde og udvikling - netop vores værdier. Her spiller unge mod 
gamle, høj mod lav, talentet mod den etablerede osv. Den betyder kort sagt 
rigtig meget for mange, og på mange forskellige niveauer. Derfor gjorde det 
også ondt, da beslutningen blev taget omkring at annullere turneringen og 
starte forfra til den kommende sæson.

Op til denne beslutning havde vi fra Hovedbestyrelsen bedt Holdturnerings- 
udvalget om at lave forskellige scenarier i forhold til, hvordan turneringen  
kunne afvikles. Disse blev meldt ud i februar i til klubberne. Da vi nåede påske, 
og vi fortsat kiggede ind i nedlukning, blev beslutningen formelt taget og 
meldt ud til klubberne. Turneringen blev annulleret.
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Som med mange andre ting i politik, så delte denne beslutning vandene. På 
den ene side lød det: Hvorfor kunne vi ikke afvente udmelding? Hvorfor ikke 
blot bytte rundt på nogle runder? Det kommer til at gå ud over medlems- 
tallene i klubberne. Og på den anden side lød det: Det eneste rigtige. Vores 
spillere vil få tonsvis af skader, da de ikke har været i en hal i flere måneder. 
Rigtig beslutning, da vi nu skal have fokus på at komme i gang igen.

Inden vi tager sådan en beslutning, overvejer vi selvfølgelig tingene nøje. Og i 
dette tilfælde fulgte vi den indstilling, der kom fra et underudvalg, et fag- 
udvalg, som netop havde listet forskellige scenarier op. Det er aldrig sjovt at 
tage den slags beslutninger, men det er det, vi er valgt til og står også på mål 
herfor. Men ingen i Hovedbestyrelsen har den agenda, at vi vil sporten det 
værste, tværtimod. Vi vil gøre alt for sporten, det må der aldrig være tvivl om.

Gennemførelse af Denmark Open 2020
Som traditionen har været de seneste mange år, blev DANISA Denmark Open 
presented by VICTOR afviklet i uge 42 i Odense. Men afholdelsen af turnerin-
gen lignede langt fra de seneste mange års afvikling.

Denmark Open har i mange år været et kæmpe tilløbsstykke med udsolgte 
tribuner og en fantastisk højlydt intim stemning. Men dette års afvikling var 
helt anderledes.

Stort set alt sport havde været lukket ned siden marts måned 2020. Der var 
så småt begyndt at blive åbnet op for afvikling af fodboldkampe, tennisturne-
ringer og andet, men badminton var stadig lukket ned. Da vi endelig fik lov til 
at afholde turneringen, som den første store badmintonevent i flere måneder, 
hvilede hele verdens badmintonøjne på os. Hvordan ville det gå? Hvordan ville 
man håndtere alle de mange restriktioner? Hvor mange ville blive smittet mv.?

For at svare på det sidste først, så blev ingen smittet i forbindelse med afvik-
ling af Denmark Open. Der blev foretaget over 1000 test, og alle var negative. 
Vi har heller ikke fået indberetninger om smittede efter turneringen.

Men, hvordan kunne dette så lade sig gøre? Det kunne det, fordi vi var enormt 
godt forberedte, virkelig godt forberedte - og på grund af de mange frivillige, 
der gjorde en enorm indsats, ligesom de i øvrigt gør hvert år. I år var den blot 
en del anderledes. Men vi fik vist verden, at det faktisk kan lade sig gøre - det 
kræver meget, men hvor der er vilje, er der vej. Og i al beskedenhed så tror jeg 
faktisk, at afviklingen af Denmark Open gjorde, at man med mere ro i sindet 
var indstillet på at afvikle de efterfølgende turneringer. Dette står for egen 
regning.
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Jeg glæder mig til, at vi til årets Denmark Open forhåbentlig igen kan byde 
velkommen til et meget normalt format, hvor der igen vil være fyldte tribuner, 
og hvor vi sammen kan heppe på de danske spillere og sammen dele disse 
helt specielle øjeblikke, som sporten kan. Og specielt badminton.

Medlemstal
Ligesom alle andre år afventer vi i Hovedbestyrelsen med spænding med-
lemstallene, når disse offentliggøres i starten af april måned hvert år. Én gang 
om året får vi de præcise tal for medlemstallene i såvel Danmarks Idrætsfor-
bund som Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger. Vi får et billede af, hvordan 
det hele ser ud. Men også et billede af nogle tal, der i værste fald kan være  
18 måneder gamle, og dermed ikke ”friske” tal. Mere herom senere.

Særligt i år var vi spændte på at se, hvad Covid-19 havde haft af indflydelse 
på medlemstallene.

Det generelle medlemstal er som forventet gået tilbage. I alt er medlemstal-
let samlet set for DGI Badminton og Badminton Danmark gået tilbage med 
4.262 medlemmer, svarende til 3,57 %.

Nedenfor er indsat en tabel, der viser det samlede medlemstal 2020 for DGI 
Badminton og Badminton Danmark.

Det er aldrig sjovt at gå tilbage i antal medlemmer. Men når det er sagt, så var 
frygten faktisk større end selve resultatet. Hvad det skyldes, kan vi kun gisne 
om. Men for mig at se bliver medlemstallene for 2021 endnu mere spænden-
de end dem for 2020. For nu er folks kontingent udløbet, og man skal aktivt 
til at melde til igen. Og her venter der en stor opgave for os som forbund, 
og endnu mere for klubberne, i at få så mange af alle de gamle medlemmer 
tilbage igen.
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I skrivende stund ved vi ikke, hvordan den resterende del af genåbningen 
kommer til at forløbe. Fastholdes kravet om coronapas for eksempel? I så 
fald kan dette medføre, at mange klubber finder det for besværligt, og der-
med lukker ned for sæsonen. Dette vil betyde, at der nogle steder har været 
lukket ned for badminton i ca. 9 måneder, når vi kommer til september. Set i 
det lys, så venter der os alle en kæmpe indsats de næste måneder.

Når vi får medlemstal ind, er det ikke medlemstal, der er dugfriske. Sagt på en 
anden måde, så kan nogle af disse tal være meget gamle. Dette skyldes den 
måde, hvorpå registrering af vores spillere foregår på. I andre sportsgrene 
kan Administrationen dagligt gå ind og følge, hvordan det går med medlems-
tallene - man kan med andre ord sætte ind meget tidligere end den ene gang 
om året, hvor tallene bliver gjort offentlige. Jeg tror, at vi med fordel kan gøre 
os nogle overvejelser omkring, hvordan vi for sportens skyld kan gøre dette 
smartere, således at vi kan følge udviklingen tættere og dermed gøre noget, 
før problemerne vokser sig for store.

Strategiaftaler
Badminton Danmarks formelle strategi udløber ved udgangen af 2021. Vi 
har så småt taget hul på denne diskussion i Hovedbestyrelsen og skubbet 
enkelte punkter til netop dette arbejde. Efter repræsentantskabsmødet vil en 
af de første opgaver for den nye Hovedbestyrelse være at kaste sig over dette 
vigtige arbejde. Og målet med den nye strategi er, at den skal leve meget 
mere i organisationen og hos os, der er politisk valgte. Vi skal løbende have 
meget mere fokus på vores strategi og på opfølgning af de målsætninger og 
ambitioner, vi fastsætter i denne.

Badminton Danmark har, ud over sin egen strategi, også en strategi med DIF. 
Den nuværende udløber også ved udgangen af 2021, og arbejdet med en ny 
DIF-strategi er godt i gang. Den kommende strategi vil løbe fra 2022-2025. 
Vi ved allerede nu, at vi i denne strategi vil have fokus på digitalisering, inno-
vation og bæredygtighed, samt implementering af FN’s Verdensmål. Sam-
arbejdet med DGI skal også fortsætte, og vi skal udvikle og implementere 
attraktive tilbud til voksne. Derudover nævner vi også Badminton Danmarks 
talentudviklingsstrategi 2020-2025, der i de kommende år for alvor skal ud 
at leve. Derudover skal vi arbejde med modernisering af vores organisation 
og politiske struktur, ligesom vi har tilkendegivet, at vi ønsker et endnu større 
samarbejde med de andre specialforbund.
Som nævnt afventer vi det interne arbejde med en ny strategi, men der er 
ingen tvivl om, at vi også vil kigge ind i nogle af de forhold, vi har præsenteret 
for DIF som strategispor.
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Samarbejde med DGI
I forhold til det forgangne år og hele samarbejdet med DGI er der kun ros at 
sige herom. Det er fortsat Hovedbestyrelsens klare opfattelse, at vi sammen 
styrker badminton i Danmark. Vi er for længst forbi punktet omkring dem og 
os. Vi vil sammen badmintonsporten.

De seneste mange år har badminton været en del af hele ”Bevæg dig for 
livet”-kampagnen. Da fase 3 gik i gang pr. 1. januar 2021, var badminton ikke 
længere en del af dette, formelt set. Dette skyldes, at vi står så godt, at vi er 
klar til at stå på egne ben. Faktisk spørger både DIF og DGI ind til, hvad pok-
ker vi har gjort, siden samarbejdet er lykkes så godt.

Hvad betyder det, at vi ikke mere er en del af ”Bevæg dig for livet”? Formelt 
betyder det, at vi mister nogle penge i tilskud. Men de penge, vi ikke længere 
modtager, er primært gået til fælles markedsføring, udarbejdelse af fælles 
identitet, udvikling af systemer mv. - så i det videre arbejde vil det ikke få 
betydning. I den interne styregruppe mellem Badminton Danmark og DGI 
Badminton har vi givet håndslag på, at vi skal fortsætte på samme måde, 
og ambitionen klart skal være, at det manglende tilskud ikke skal ændre på 
samarbejdet.

Mere inddragelse omkring arbejdet i HB
Et af de nye tiltag, vi har arbejdet en del med i det forgangne år i Hoved- 
bestyrelsen, og som vi fortsat vil have fokus på, har været større inddragelse 
omkring vores arbejde. Vi vil gerne blive bedre til at fortælle om det løbende 
arbejde, vi foretager os, og hvilke dagsordener der fylder hos os.

Dagsordener og referater er offentlige, som de hidtil har været. Men vi vil  
gerne mere end blot at henvise til disse. Nye tiltag tager som bekendt lidt tid 
at få helt ud over rampen, men jeg synes, vi er kommet godt i gang - og så 
snart det åbnes mere op, vil der løbende komme meget mere ud omkring 
aktiviteter, events mv.

Tanken er ikke, at det er formandens klumme. Tanken er, at alle medlemmer 
af Hovedbestyrelsen engang i mellem fortæller, hvad der optager dem. På 
den måde skulle det gerne blive nemmere for alle vores medlemmer at følge 
med i, hvad vi egentlig laver.

Internationalt
Jeg vil benytte beretningen til at fortælle om, hvad vi har arbejdet på det 
seneste års tid. Ud over at varetage alle vores relationer internationalt, her 
tænkes særligt på forholdet til Badminton Europe og Badminton World  
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Federation, har vi i år har brugt meget tid på at planlægge og lave en stra-
tegi for at få valgt Charlotte Dew-Hattens ind i BWF Counsil ved årsmødet 
lørdag den 22. maj 2021. Det er et stort arbejde at samle opstillere og i det 
hele taget få bragt budskabet omkring Charlotte, og hvad hun står for, ud til 
hele verden. Men med gode folk i Internationalt udvalg er vi kommet langt, og 
blikket er nu stift rettet mod selve valget.

Ud over at Charlotte stiller op, og vi har meget fokus på dette, har Badminton 
Danmark bragt flere forslag i spil ved det kommende årsmøde i BWF. Det er 
langt fra hvert år, vi gør dette, men i år føler vi, at det virkelig er vigtigt, at vi 
internationalt får sat fokus på nogle punkter.

Vi lægger blandt andet op til, at dommerne skal gøre mere brug af deres  
mulighed for at kunne skride ind over for spillere, der ikke yder deres bedste. 
De skal ligeledes gøre brug af de muligheder, der er for, at spillere trækker 
tiden, råber unødvendigt m.m. Reglerne for at forhindre dette er til stede  
allerede nu, men vi ønsker større fokus herpå, hvorfor vi har følt os nødsaget 
til at fremkomme med disse forslag.

Derudover er der bragt et forslag i spil omkring ændring af pointsystemet, 
således at man i fremtiden vil skulle spille bedst af 5 sæt til 11. Dette forslag 
er stillet af Indonesien og bakket op af Badminton Asia. Badminton Danmark 
støtter op om dette forslag. Bevæggrunden er, at man ønsker mere effektiv 
spilletid, og at mindske de forskelligheder, der kan være i større haller omkring 
vind, ved at der er flere skift.

Vedtages dette forlag, vil det være en ændring til ”Laws of Badminton”, og 
dermed også en ændring, der vil gælde i Danmark. Hvornår det i så fald vil 
skulle gælde fra, ved vi ikke endnu, men under alle omstændigheder først 
efter afholdelse af OL til sommer.

Afslutning
Afslutningsvis vil jeg på vegne af Hovedbestyrelsen gerne takke alle  
frivillige og ansatte, der i den forgangne sæson har ydet en kæmpe indsats. 
Det forgangne år har været helt anderledes, end hvad vi har været vant  
til - dette har medført nye udfordringer for Jer alle. Der har selvsagt været 
frustrationer og ærgrelser over de mange aflyste events, restriktioner, aflyste 
holdkampe osv., men jeg oplever fortsat, at der gøres enormt meget rundt 
om i alle foreningerne. Dette er om muligt endnu mere vigtigt det næste  
stykke tid, end det har været før.
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Meget har været aflyst. Men der er trods alt gennemført noget det seneste år. 
Tak til alle dommerne og linjedommerne for Jeres indsats. Tak til alle udvalg 
for Jeres arbejde. Tak til kredsene. Og også en stor tak til alle de mange frivil-
lige, der hjælper til - både til store events som Denmark Open, men også i det 
daglige rundt om i klubberne. I er uundværlige.

Tak til Badminton Danmarks mange sponsorer. Det har uden tvivl været et år, 
hvor man/I med rette vil kunne stille spørgsmål omkring aktivering af Jeres 
sponsorater. Men I skal vide, at uden Jer vil rigtig meget se anderledes ud, og 
vi håber meget, at I også er klar på at samarbejde de næste mange år.

Tak til alle samarbejdspartnere. Her tænkes særligt på Danmark Idrætsfor-
bund, Team Danmark, DGI, DGI Badminton, Odense Kommune, Sport Event 
Fyn, Udvikling Fyn, Sport Event Danmark, Esbjerg Badminton Klub m.fl.

En særlig tak skal også lyde til formand for Danmarks Idrætsforbund, Niels 
Nygaard, der ikke genopstiller til det kommende repræsentantskabsmøde. I 
Badminton Danmark har vi været glade for Niels som formand, og det  
arbejde han har leveret og stået på mål for, og du ønskes hermed det bedste 
fremover.

Tak til alle medlemmer af Hovedbestyrelsen for et godt samarbejde det 
forgangne år. Vi er ikke enige i alt, men vi taler om tingene på en konstruktiv 
måde og når sammen frem til det fælles bedste. Så tak til Jer alle.

På vegne af hovedbestyrelsen,

Tore Vilhelmsen, formand
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Elite/talent
Da jeg for otte måneder sien blev valgt ind i Badminton Danmarks hoved- 
bestyrelse, var det i sagens natur med en ambition om at komme ind og  
sætte mit præg på tingene.
Dén mission er desværre ikke lykkedes 100 procent!

Ligesom formentlig alle andre frivillige badmintonledere, med fokus på talent 
og elite, har jeg oplevet sæsonen 2020/21 som både skingrende vanvittig, 
absurd og frustrerende.

Sæsonen har jo nærmeste været én stor nedlukning som følge af Covid-19.

I nogle af perioderne har det været fuldt forståeligt, at vores sport også skulle 
bidrage maksimalt til at nedkæmpe pandemien. Men i andre perioder har jeg, 
oprigtigt talt, haft svært ved at se den politiske logik. Det har været tanke- 
vækkende og obstruerende at mærke den manglende politiske forståelse for, 
at dansk badmintons elite- og talentspillere ikke bare er den relativt begræn-
sede gruppe, som har adgang til det nationale og de regionale trænings- 
centre, samt BD-ligaspillere.

Henad vejen fik vi indført, at også spillere omkring U19-landsholdet skulle 
havde adgang til at træne, men stort set alle vores øvrige ung-talenter har 
været forment adgang til træning og derfor uden mulighed for at videre- 
udvikle på deres badmintonmæssige færdigheder. Og da både holdkampe og 
turneringer samtidig har været lukket ned, sidder jeg tilbage med en frygt for, 
at vi har tabt en stor gruppe af talenter på gulvet.

Hen over sæsonen har jeg haft kontakt med rigtig mange frustrerede bad-
minton-forældre, til talentfulde U13, U15 og U17 unger, hvis sports-hverdag 
var radikalt forandret

At jeg ikke har formået at hjælpe disse badminton-entusiaster, har været  
meget trist og utilfredsstillende.
 
Jeg mener, at den manglende politiske indsigt i vores sport blev symboliseret 
ved, at de to 1. divisioner øjeblikkelig blev ”lagt ned”. Hvis for pokker bare  
Christiansborg-folket havde haft forståelse for, at 1. division også er for- 
beholdt regulære elitespillere og dermed rugekasse for en stor portion unge 
talenter, så havde Verden i dag set bedre ud i forhold til videreudvikling og 
fastholdelse af lovende badmintonspillere.
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Men nej, det var, af uransagelige grunde, ikke muligt at opnå forståelse for 
vores situation blandt de folkevalgte!

Og set fra min hjemmearbejdsplads var det svært at se logikken i, at eksem-
pelvis fodboldens divisioner (både 1. og 2. div) godt kunne gennemføres, 
mens en sport der traditionelt leverer en masse hæder til Danmark blev ofret 
på det idrætspolitiske alter.

Lad mig tilføje, at BDs direktør, Bo Jensen, har ligget vandret for at gøre lands-
politikerne opmærksom på denne enorme skævprioritering. Men end ikke en 
ellers ihærdig strategi, med at lægge presset via Danmarks Idrætsforbund, 
førte til den mindste bevægelse hos Joy Mogensen og Kulturministeriet.  
Heller ikke mine egne forsøg på at skabe opmærksomhed om den skæve 
situation - via både aviser og sociale medier - havde nævneværdig effekt.

Så ja, på den baggrund sidder jeg tilbage med en følelse af utilstrækkelighed 
efter en sæson, hvor jeg jo reelt ikke har haft mulighed for eksempelvis at rej-
se rundt og besøge de forskellige regionale elitecentre og tage temperaturen 
på talentudviklingen i DK.

Men lyspunkter har der selvfølgelig været.
Ovenpå en skuffende, men forståelig, melding om, at U-VM var aflyst, rejste 
Danmarks U19 landshold i november 2020 og vandt for første gang i syv år 
EM-holdturneringen. Den gode danske bredde i toppen blev udslagsgivende, 
men i den individuelle turnering så vi, helt som forventet, at en lang række 
nationer er godt på vej med fine talenter. Derfor vandt Danmark kun én  
individuel guldmedalje. Og hvis vi skal holde vores position som en af de 
førende badminton-nationer, så er der er for mig at se ingen tvivl om, at vi 
bør arbejde hen imod specifikke talentprojekter. I det kommende år bør der 
derfor være ekstra fokus på, hvordan vi forbedrer rammerne både økonomisk 
og træningsmæssigt for disse ung-talenter. Det bør vi simpelthen prioritere - 
også for at assistere vores mange Covid-19 ramte talenter, så de kan  
genvinde mest muligt af det tabte terræn.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi har trænerne til at skabe nye internationale top- 
navne, og når vi ikke længere skal bruge vores tid på at kæmpe for at inde- 
idrætten får en fair behandling, er der her et interessant indsatsområde, som 
skal være med til at sikre, at Badminton Danmark - i nært samarbejde med 
de klubber der prioriterer elitearbejdet - også fremadrettet formår at skabe 
internationale topstjerner.
Naturligvis med udgangspunkt i Badminton Danmarks talentudviklings- 
strategi 2020-2024!
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Et af de steder hvor talenterne kan formes og skærpes er ved deltagelse i 
Liga- og 1. divisionskampe. Det er her, de unge virkelig kan få snuset til det 
hjemlige elitemiljø, og i indeværende sæson har en række møder rundt i lan-
det med både Liga og 1. divisionsklubber overbevist mig om, at der sagtens 
kan findes fælles fodslag i produkt- og talentudviklingens tjeneste. 

Når årsmødet er overstået - og vi ikke længere er begrænset i vores fysiske 
mødevirksomhed - bør ambitionen være, at vi arbejder videre med tanker om 
at gøre både Liga og 1. divisioner mere attraktive for tilskuere og sponsorer. 
Hvad sidstnævnte angår, kan det eksempelvis ske via en fælles platform, hvor 
vi i højere grad kan fortælle om vores produkt og hvor vi tilbyder live- 
streaming fra så mange kampe som muligt. Ligesom vi bør overveje at  
indføre faste spilledage for ligaen: fredag aften og søndag eftermiddag.

På de omtalte møder var der ligeledes stemning for, at vi finder en fælles 
sponsor for Liga og 1. divisioner - og at pengene fra et sådant sponsorat skal 
bruges på at udvikle produktet til gavn for dansk badminton, for klubberne og 
dermed også for elitespillerne og talententerne.

Når man sidder som talent- og eliteansvarlig i BDs bestyrelse indebærer det 
også at mødes med repræsentanter fra Team Danmark. Her afstemmes 
forventninger og målsætninger, der i sidste instans er altafgørende for, hvilke 
vilkår vores toptrænere og absolutte elitespillere kan tilbydes. På denne front 
har det være en fornøjelse at opleve sportschef Jens Meibom og direktør  
Bo Jensen, der er yderst garvede på området og virkelig varetager BDs  
interesse på forbilledlig vis.

I endnu en sæson med Covid-19, hvor aflysning på aflysning har ramt vores 
elite, har denne manøvre været kompliceret. Men det virker som om, at Team 
Danmark har en fin forståelse for de problemer der følger i kølvandet på en 
stærkt minimeret konkurrenceaktivitet.

Lad mig lige i samme åndedrag påpege, at cheftræner Kenneth Jonassen i 
indeværende sæson blev kåret til ”Årets Træner” af Team Danmark og Salling 
Groups.

Et tegn på at team Danmark anerkender dét arbejde der leveres i hverdagen 
på NETC, det nationale træningscenter i Brøndby.

Qua min plads i BD-bestyrelsen har jeg også haft god adgang til at følge med 
i, hvordan der arbejdes på NETC. Jeg har mødt spillere, der er gået all-in på at 
forfølge drømmen om at nå verdenstoppen, men som af en eller anden grund 
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har svært ved at blive anerkendt udenfor Brøndbyhallen. Sagt på en anden 
måde har jeg registreret, hvor lidt de danske medier prioriterer denne ellers 
meget bemærkelsesværdige samling af internationale danske stjerner.  
Sammen med Jonas Kildegaard, BDs informationschef, har vi forsøgt at  
påvirke den skrevne danske presse til at beskæftige sig med vores sport.

Vi er langtfra i mål, men vi arbejder videre på sagen.
Både fordi vores sport fortjener at være meget mere synlig i danskernes 
bevidsthed, men også fordi mange af disse spillere skal ”hjælpes på vej” mod 
bedre sponsoraftaler, så der er en bedre sammenhæng mellem indsats og 
indtægt.

Slutteligt en tak til både BDs administration og mine nye venner i bestyrelsen 
for at tage godt imod en aldrende ”grønskolling” som mig. En naivist, der 
drømmer om at verden igen bliver som den engang var, så vi kan få lov til 
at talentudvikle i et normaliseret, kreativt og ambitiøst træningsmiljø - tilsat 
masser af badmintonturneringer og holdkampe.

Carsten Werge
Elite- og Talentudviklingsansvarlig
Badminton Danmark
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Konkurrence & Event
inkl. Dommer- og Veteranudvalg
Thomas & Uber Cup og Denmark Open 
I 2020 skulle Danmark have været vært for det historiske Thomas & Uber Cup 
(VM for hold), hvilket ville have været første gang nogensinde i nyere tid, at 
begge store events blev afviklet i Europa. 

COVID-19 pandemiens hærgen verden rundt fik desværre også indvirken på 
værtskabet i Danmark og end ikke en udsættelse af eventen fra maj til  
oktober 2020, muliggjorde en gennemførelse af eventen. Faktisk skulle  
afviklingen af Thomas & Uber Cup (TUC) have været starten på en enestå-
ende ”3-trins-raket”, idet vi i forlængelse af TUC i Aarhus skulle have afviklet 
først Denmark Open og så Denmark Masters (oprindeligt French Open) i 
Odense. I sidste øjeblik blev også Denmark Masters aflyst, hvorfor vi ”kun” 
stod tilbage med Denmark Open i efterårsferien. 

Takket være et godt samarbejde med Badminton World Federation (BWF) og 
partnerne i Odense, lykkedes det heldigvis at afvikle Denmark Open - om end 
i en noget decimeret og anderledes udgave. 

Ikke desto mindre var eventen og dermed Danmark med til at kickstarte 
international badminton igen, der havde ligget helt stille siden All England i 
marts måned. En meget omhyggelig planlægning, forberedelse og indretning 
af Odense Idrætshal sikrede således en succesfuld afvikling, der udløste stor 
ros fra myndigheder, spillere og BWF. Og de erfaringer der blev gjort til even-
ten ikke mindst ift. teststrategi, blev brugt af BWF i de efterfølgende måneder 
til at forberede de kommende Major events. 

En kæmpe ros og tak skal i den forbindelse endnu engang lyde til Admini-
strationen, personalet og de frivillige, der kæmpede og lagde utrolig mange 
arbejdstimer for at det hele kunne lykkes! 

Thomas & Uber Cup værtskabet blev som alle forhåbentlig ved, flyttet til 2021 
og afvikles nu i uge 40 og 41 i Aarhus - lige i halen på denne historiske event 
følger Denmark Open i uge 42 i Odense, så vi kan se frem til 3 spændende 
uger i træk med verdensklasse badminton i Danmark til efteråret. 

Øvrige events og turneringer 
Fra marts til juli aflyste eller flyttede Administrationen rigtig mange af de 
store og fælles events med DGI. I august lykkedes det dog at gennemføre 
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det udsatte UDM - individuelt, så de danske ungdomsmestre kunne findes og 
fejres. Derudover blev RSL LBS afviklet i september, Denmark Junior og  
Denmark Senior i oktober, samt tre Senior GP-turneringer i august/septem-
ber/november måned, inden 2. COVID-19 bølge ramte os og lukkede landet 
ned på ny. 

Derfor har alle store events og turneringer igen været ramt af aflysninger eller 
udsættelser indtil dags dato, siden december 2020. Håbet er, at vi her fra maj 
måned og fremefter igen kan få afviklet de udsatte mesterskaber og turnerin-
ger, og på den måde få lukket en træls 2020/2021 sæson ned.

Dommerudvalget
Dommerudvalget (DU) har i 2020 bestået af formand Niels Holm Mortensen, 
aktivitetsansvarlig Frank Ahlstrand, bedømmeransvarlig Bjarne Jørgensen og 
uddannelsesansvarlig Flemming Holmgaard.

Udvalget har rettet instruktioner Til Tekniske Officials (ITTO) og ordliste til 
med småjusteringer, gældende fra henholdsvis 24.11.2020 og 19.02.2020.  
Det er besluttet, at en dommer, kredsdommer eller forbundsdommer i løbet 
af en sæson skal virke ved mindst 4 udkald som stigedommer for klubber og 
kredse. En forbundsdommer skal desuden virke ved mindst 4 udkald som 
dommer iht. BD eller udkaldsleders planlægning. 

Dommernes arbejde blev i 2020 naturligvis også påvirket af pandemiens hær-
gen og DU valgte derfor også at holde igen med udsendelser af dommere til 
int. turneringer og fulgte de restriktioner, som kom fra regeringens side - ikke 
mindst i lyset af, at såfremt en dommer blev sendt ud, skulle den pågældende 
i karantæne efter hjemsendelse. 

Det lykkedes dog alligevel udvalget at udføre 66 bedømmelser af Nationale 
Forbundsdommere (NFD) og Internationale Forbundsdommere (IFD) i 2020, 
samt 25 bedømmelser af kredsdommerne.  

Ligeledes nåede Dommeruddannelsesudvalget at afvikle en hel række kurser 
i sæsonen 2020: kredsdommerkursus (december); 6 bestod teorien og heraf 
mangler 3 at aflægge stigeprøven, der blev aflyst pga. covid-19. Når der igen 
afholdes åbne turneringer, vil stigeprøven blive afviklet. Dertil kommer Inter-
nationalt Forbundsdommerkursus (november), hvor 3 bestod. 

Der er pt. 7 dommere, der har bestået teorien, men som mangler at aflægge 
stigeprøve. Hvis alt går som planlagt, vil disse 7 dommere aflægge stigeprøve 
under Victor Denmark Masters d. 5.- 8. august 2021. 
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Internationalt er flere af de danske dommere klar til hhv. BEC-A og BEC-C 
assesments, mens BWF-C dommer Jacob Syndberg er udtaget til at dømme 
ved OL i Tokyo i 2021. 

Udvalget mistede desværre deres dommerkollega og formand i 22 år (indtil 
2018), Preben Nøies, da han d. 25. februar 2021 gik bort efter kort tids syg-
dom. Æret være Prebens minde. 

Veteranudvalget 
Udvalget har i 2020 bestået af formand Per Juul, Lene Struwe-Andersen og 
Lone Knudsen; derudover har udvalget fået hjælp fra andre frivillige i forbin-
delse med afvikling af de forskellige arrangementer.  

Udvalgets målsætning er at få flere badmintonspillere over 35 år til fortsat at 
spille badminton, uanset om man er motionsspiller eller tidligere elite/turne-
ringsspiller. 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. 

Heller ikke på Senior+ området var der ret meget aktivitet i 2020 grundet 
Covid-19 pandemien. Stort set alle danske og internationale turneringer blev 
aflyst; kun Denmark Senior i oktober måned nåede at blive gennemført, dog i 
en noget mindre udgave end normalt.  

Da der ikke har været afviklet trænings- og konkurrenceaktiviteter i over 5 
måneder, og sæsonen 2020/2021 principielt er forbi, handler det nu først og 
fremmest om at få lukket op for, at voksne og dermed Senior+ spillere må 
begynde at træne og spille igen.  
Så kan fokus rettes mod sæsonen 2021/2022 i takt med, at der kommer 
gang i træningen, holdkampe og individuelle turneringer.

Pt. arbejdes der i udvalget hårdt på at kunne gennemføre DM individuelt, der 
er flyttet fra maj til ultimo maj måned i håbet om at kunne afvikle mesterska-
bet. 

Derudover er udvalget i tæt dialog med Badminton Europe om EM, som 
efter planen skal afvikles primo august måned, men dog mangler at finde en 
værtsnation efter at Kroatien har trukket sig. 
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Stor tak til alle 
En stor tak skal lyde til alle, som bidrager med stort og småt på Konkurrence 
& Eventområdet inkl. Dommer- og Veteranudvalget - både mine HB-kolleger, 
den professionelle stab i Administrationen og frivillige folk - for et godt samar-
bejde i 2020. 

Jeanette Lund Clausen 
Konkurrence & Eventansvarlig
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HOLDTURNERINGSANSVARLIG
Sæsonen 2020-21
I min indledning på beretning sidste år skrev jeg, at sæsonen 2019-20 ville 
gå over i historien. Tror helt sikkert, at ingen havde set, at sæsonen 2020-21 
skulle blive med mindre badminton. Slet ikke efter vi kom normalt i gang med 
træning og holdkampe i august.

Holdturnering 2020-21
Sæsonen kom rigtig godt i gang, men efter 4 holdrunder kom Coronavirus 
med så store skridt tilbage til Danmark, at først blev seniortræning med max 
10 og sluttelig helt lukket ned i december måned. I skrivende stund bliver der 
først åbnet igen for træning her i maj.
Det er med stor beklagelse, at vi nu har haft vores elskede holdsport afbrudt i 
2 sæsoner.

Holdturneringsudvalget traf først beslutning om en udskydelse af 5-7. runde 
til marts og senere igen til maj/juni. Det blev samtidig aftalt, at hvis ikke  
spillerne kunne få mindst 14 dages træning inden holdkampe igen, så  
måtte man tage den konsekvens, at sæsonen 2020-21 var slut uden faktisk, 
at være startet. Vi kan ikke gøre noget ved situationen, men klubberne har 
med garanti manglet samlingspunktet om vores holdturnering. Udvalget har 
truffet den beslutning, at vi starter op igen i de samme puljer. Med 2 sæsoner 
uden afslutning, så må jeg sige, at vi aldrig har fået det rigtige svar på den 
nye struktur for især 1. division. Ligaen fik heldigvis lov til at spille færdig, men 
heller ikke det blev helt rigtig. De måtte afvikle de sidste kamp uden tilskuer. 

Det er mit håb, at Final4, som igen er placeret i Brøndbyhallen 22.-23. juni kan 
afvikles med tilskuer og med samme oplevelse og spænding som sidste år. 
På sidste hovedbestyrelsesmøde blev det besluttet, at når klubber skal  
foretage indskud til holdturnering 2021-22, så får de en rabat på 15% af ny 
indskud.

Holdturneringsudvalget.
Udvalget har ikke brugt mange kræfter på protester i denne sæson. Der kom 
nogle få i de første 4 runder. Efterfølgende har der været ansøgninger om 
anvendelse af spillere, som ikke har kunne opfylde betingelse i holdturne-
ringsreglementet pga. Corona. Udvalget har besluttet, at den går ikke til den 
kommende sæson. Vi har holdt mange skypemøder i udvalget og altid med 
samme dagsorden: Holdturnering - Hvad gør vi nu??
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Der skal fra min side være stor ros til udvalget for, at de altid har holdt sig 
meget nøgtern til den svære situation. De måtte til sidst sætte 3 muligheder 
op, så klubberne fik kendskab til, hvordan vilkårene var.

Holdturneringsudvalget har brugt pausen med holdkampe til, at foretage en 
evaluering af DH-strukturen. De kom frem til et oplæg på en ny struktur, som 
så har været til kommentar og udtagelse i alle DH-klubber. En del tilbagemel-
dinger, men for mig lidt skuffende, at ikke flere giver sig tid til en kommentar. 
Jeg håber det skal tolkes således, at holdturnerings-udvalget har opbakning 
til det fremsendt struktur.

Her i april har udvalget så fremlagt det til hovedbestyrelsen. Lidt ærgerligt vi 
ikke fik fuld opbakning straks. Jeg håber dog, at kort tid efter hovedbestyrel-
sen har drøftet sin struktur for liga og 1. division, at holdturneringsudvalget 
får en politisk opbakning til den samlede struktur. Håber strukturen kan ske til 
sæson 2022-23, men måske vi må vente en sæson mere. Det er meget vigtig, 
at alt komme på plads, så vi fremover har en holdturnering som følger  
Badminton Danmarks værdier GLÆDE, UDVIKLING, OPLEVELSE og  
FÆLLESSKAB.

Afslutning     
Som afslutning vil jeg gerne sige tak til holdturneringsudvalget for en meget 
stor indsat. Kære klubber HUSK vi er der for jer, men ikke alle beslutning kan 
gå til din side og respektere det. Jeg vil gerne henstille til, at alle der kom-
munikerer med og er i dialog med holdturneringsudvalget om at gøre dette i 
en god tone, således at såvel frivillige og ansatte 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
Beretningen omhandler kalenderåret 2020, men det vil være nærliggende at 
omtale begivenheder, der også har fundet sted fra 1. januar frem til aflevering 
af denne beretning den 2. maj 2021.

Igen et år præget af Covid 19 pandemien og deraf følgende restriktioner og 
nedlukning. Det kunne mærkes i hele systemet. Vi har desværre sagt farvel til 
over 4000 medlemmer.

I hele sæsonen har Badminton Bredde og Udvikling i Vingsted  igangsat en 
række aktiviteter for at afbøde blødningen. Via artikler, webinarer og personlig 
vejledning har afdelingen gjort sit bedste for at hjælpe klubberne igennem 
denne vanskelige situation, så det er flot vi kan nøjes med en medlems- 
tilbagegang på 3,6 procent.

De mest erfarne spillere i kategorien 60+, kan nu spille badminton i over 130 
klubber rundt om i landet. Oveni i dette er der tilføjet en kønsvinkel, i et forsøg 
på at fastholde og tiltrække flere piger og kvinder til vores sport. Disse nye 
tiltag er klar til implementering i klubberne, når omstændighederne tillader 
det. Endvidere er der arbejdet med strategier for genåbning af klubberne. 
Der er store udfordringer fremover. Heldigvis holder både ansatte og frivillige 
humøret oppe og fanen højt, så vi i fællesskab kan få gang i udviklingen igen 
og nyde en masse glade badmintonspillere på banerne i hele landet.

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. I dag udvalget rigtig 
godt.

Baggrunden for at nedsætte et nyt UU var, at hovedbestyrelsen ønsker, at der 
indenfor aktivitetsområderne ”konkurrence og event” samt ”bredde og udvik-
ling”, skal være et politisk organ som har fokus på og interesserer sig speci-
fikt 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.
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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 bru-
ges til sparring, og hvor problemstillinger, nye forslag, ideer mv. kan sen-
des hen til bearbejdning.

- Udvalget beslutter selv, hvilke emner der tages op.

Udvalget har haft følgende emner på dagsorden det sidste år:
- Ranglisten – specielt hvordan påvirker minus point spillerne?
-  U 17/19 – Overgang fra ungdom til senior. UU fremlagde en indstilling om 

at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål, at vurdere turneringsstruk-
turen for u 17/19 og seniorer. Arbejdsgruppen er kommet med et oplæg til 
en ny struktur, som forventes implementeret i den nye sæson.

- Sparring ifm dispensation for U-15 spilleres deltagelse i senior regi.
- Sparring ifm skjult rangsliste for U9-U11
- Piger i badminton.
- Ungdomsholdturnering.
- Udvikling/dygtiggørelse af spillere op til og med U-13

Udvalget har haft lidt udskiftning det sidste år. Ud er gået Helene Kølbæk og 
Torben Pedersen.
Udvalget består nu af:
Helene Petersen (formand)
Ann Nielsen
Majken Vange
Maria Sprogøe
Jonas Sørig
Per Damkjær Juhl
Martin Andersen
Lars Uhre

Årets ungdomsklub er fundet, og det blev Bolbro Badminton.
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
Der har været afholdt 1 formandsmøde med kredsene men pga. COVID-19 
situationen er dialogen foregået løbende via mails.

Samarbejdet fungerer godt i dag på holdturnering og individuelle turneringer 
for både ungdom og senior. Der er også etableret et godt samarbejdet på 
dommerområdet med et overordnet udvalg på tværs af kredsene.

Der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i Badminton Danmark  
sidste år en redigeret kontingentstruktur hvor tidligere ulighed i afregningen til 
kredsene mindsket. Det var svært at finde en løsning hvor alle kredse blev  
tilgodeset i lige stor udstrækning. Den gennemførte løsning blev et kompro-
mis hvor alle kredse måtte strække sig. Dog en løsning, som er med til at 
motivere kredsenes arbejdet med, at finde nye klubber uanset om det er  
A, B eller C-niveau.

Fokus det næste år vil derfor være, at få flere formandsmøder med kredsene 
når dette bliver tilladt igen. Fordi møderne med kredsene tidligere ikke har 
været prioriteret så højt.

Kristian Hedelund
Kredsansvarlig Vest
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Internationalt udvalg
Årsberetning for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. 

Udvalget har i perioden afholdt seks møder, hvor specielt Badminton  
Danmarks indflydelse i de internationale organisationer, Badminton Europe 
(BEC) og Badminton World Federation (BWF) har fyldt meget på møderne.

COVID-19 pandemien har af helt naturlige årsager lagt en voldsom dæmper 
på det internationale arbejde, men i kulissen har Badminton Danmark alligevel 
arbejdet hårdt for at sikre sig medindflydelse på udviklingen internationalt.
I skrivende stund er Poul-Erik Høyer sikker på genvalg som præsident for 
BWF for en ny fireårig periode, idet der ikke opstiller modkandidater til PEH 
ved det kommende årsmøde i BWF, der afholdes virtuelt den 22. maj.

Charlotte Dew - Hattens, der er indtrådt i udvalget i forrige sæson, er med 
støtte fra 21 nationer nomineret som Badminton Danmarks kandidat til en 
plads i BWF’ s bestyrelse, når der skal vælges ny bestyrelse (Council), ligele-
des på det virtuelle årsmøde den 22. maj.
Der er nomineret 30 kandidater til 20 ledige pladser i Council. Valgproceduren 
i år er noget anderledes end tidligere, idet der er indført kønskvoter for de 
kontinentale organisationers repræsentation. Det betyder, at mindst 3 ud af 
Badminton Europes 9 pladser i Council skal være kvinder. Der er opstillet fire 
kvinder fra Europa, hvoraf mindst 3 skal vælges. 

Herudover har Badminton Danmark stillet tre forslag til årsmødet, forslag der 
alle skal medvirke til at højne kvaliteten og præsentationen af spillet på øver-
ste internationale niveau. Badminton Danmarks Hovedbestyrelse har også 
valgt at følge udvalgets indstilling og støtter således forslaget fra Badmin-
ton Indonesien m.fl. om at ændre pointsystemet fra bedst af 3 sæt til 21 til 
bedste af 5 sæt til 11. Ændringen skal træde i kraft efter OL, formentlig pr. 1. 
januar 2022.

Klavs Andreasen, medlem af BEC’ s bestyrelsen, er ikke på valg i år. BEC har 
stillet forslag til ny strategiplan for perioden 2021 - 2024 til deres årsmøde, 
der afholdes virtuelt den 1. maj. Badminton Danmark var eneste medlem-
snation, som kommenterede på forslaget i høringsperioden, hvoraf de fleste 
ændringsforslag fra Badminton Danmark er blevet implementeret af BEC i det 
endelige forslag, som lægges frem til vedtagelse. 

Bo Jensen
Direktør Badminton Danmark og formand for udvalget
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Appeludvalg
Appeludvalget har behandlet fire appeller i 2020. 

1. Afgørelse af appel fra Hvidovre Badminton Klub den 23. april 2020
Den 12. december 2019 afviste Appeludvalget at realitetsbehandle en appel 
fra Hvidovre Badminton Klub (HBC), indsendt den 10. november 2019 med 
den begrundelse, at HBC’s appel faldt udenfor Appeludvalgets ansvarsområ-
de, fordi appellen argumenteredes med en force majeure situation. Desuden 
var strafudmålingen allerede behandlet i den kendelse, som Appeludvalget 
havde afgivet på en appel fra SAIF, og som HBC havde modtaget i kopi.

HBC appellerede Appeludvalgets kendelse til DIF Idrættens Højeste Appel- 
instans, som afgav sin kendelse den 8. april 2020, og henviste sagen til 
realitetsbehandling i BD’s Appeludvalg. Med den begrundelse, at det forhold, 
at HBC havde modtaget en kopi af behandlingen af strafudmålingen, ikke var 
tilstrækkelig behandling. Der kræves en reel sagsbehandling af de forhold, 
som HBC havde fremdraget i sin appel. 

I den efterfølgende sagsbehandling fandt Appeludvalget, at den beskrevne 
situation i HBC, der førte til brug af ulovlig spiller, i praksis ikke adskiller sig 
væsentligt og afgørende fra tilsvarende situationer, der kan forekomme i en 
holdturnering, selv om den har været oplevet som noget særligt i klubben.
HBC kunne ikke få medhold i sin påstand, at klubben var blevet vejledt forkert 
af BD’s administration. 
HBC havde klart overtrådt reglerne for holdopstilling. HBC kunne ikke over-
bevise Appeludvalget om, at de for klubben ekstraordinære omstændigheder 
skulle være af en sådan karakter, at det skulle medføre en mildere straf. 
Appellen blev derfor afvist, og Holdturneringsudvalgets afgørelse stadfæstet. 

2. Afgørelse af appel fra Viby Badmintonklub, Hillerød Badmintonklub og 
Lyngby Badminton klub den 14. april 2020
På Hovedbestyrelsesmødet den 7. februar 2020 besluttede Hovedbestyrel-
sen, at alle de 2. hold til ligahold, som kvalificerede sig til at spille i 1. division i 
sæsonen 2020/2021, kunne rykke op, også selvom man derved ville overskri-
de det maksimale antal hold, der var fastlagt i Holdturneringsreglementet § 
26 stk. 4. 

Denne beslutning appellerede tre klubber til Appeludvalget. Viby Badminton-
klub, Hillerød Badmintonklub og Lyngby Badminton Klub med den hovedbe-
grundelse, at Hovedbestyrelsen havde truffet en afgørelse, der var i strid med 
Holdturneringsreglementet.
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Appeludvalget fandt, at eftersom det er Hovedbestyrelsen, der har det ende-
lige ansvar for fastsættelse og godkendelse af reglementer, kan Hovedbesty-
relsen som sådan betragtes som ’lovgivende myndighed’. Hovedbestyrelsen 
kunne derfor ikke som ’udøvende myndighed’ tilsidesætte sin egen beslutning 
som ’lovgiver’. 
Derfor var den beslutning, som Hovedbestyrelsen traf om antallet af liga-
klubbers 2. hold i 1. division i strid med grundlæggende retslige principper og 
dermed ugyldig.
De appellerende klubber fik medhold og § 26 stk. 4 var fortsat gældende.  

3. Afgørelse af appel fra Humlebæk Badmintonklub den 25. juni 2020.
Humlebæk Badmintonklubs appel vedrører Hovedbestyrelsens beslutning 
af 12. maj 2020 om at udvide Badmintonligaen og deraf følgende tildeling af 
ekstra oprykningspladser i 3. division. Humlebæk Badmintonklub argumen-
terede med, at tildelingen var inkonsekvent og uretfærdig, fordi nedrykkere 
i Badmintonligaen kunne forblive i Ligaen, mens nedrykkerhold i 3. division, 
herunder Humlebæk Badmintonklub, skulle rykke ned. Humlebæk Badmin-
tonklub mente derfor, at Hovedbestyrelsens beslutning burde ændres, så 
klubbens hold kunne forblive i 3. division. 

Det fremgår af Badminton Danmarks love § 17 stk. 7, 5.e og Holdturnerings-
reglementets § 58, at Hovedbestyrelsen har hjemmel til at ændre i Holdturne-
ringsreglementet og dermed også hjemmel til at beslutte ændringer i DH- 
turneringens struktur.

Hovedbestyrelsen besluttede at udvide Badmintonligaen til 10 hold ved at 
fastholde de to nederste hold og oprykke to hold fra 1. division. Ved udfyld-
ning af de ekstra pladser, der opstod i de underliggende divisioner, fulgte 
Hovedbestyrelsen den sædvanlige praksis, hvor ledige pladser tilfaldt hold fra 
kvalifikationsspillet eller oprykningsspillet.
 
Det var Appeludvalgets vurdering, at det var Hovedbestyrelsen som påvist 
ovenfor fuldt berettiget til at beslutte, selv om det var en undtagelse fra den 
eksisterende praksis. 

Appeludvalget afviste dermed Humlebæks appel og Hovedbestyrelsens  
beslutning stod ved magt. 

4. Afgørelse af appel fra Badmintonklubben ABC Aalborg, Badminton- 
klubben Triton Aalborg og Vendsyssel Elite Badminton den 25. juni 2020
 Badmintonklubben ABC Aalborg, Badmintonklubben Triton Aalborg og Vend-
syssel Elite Badminton appellerede Hovedbestyrelsens beslutning den 12. 
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maj 2020 om at udvide Badmintonligaen til 10 hold og deraf følgende tilpas-
ning af de underliggende divisioner.

Det var appellantens påstand, at Hovedbestyrelsen ikke havde lovhjemmel til 
at ændre DH-turneringen midt i en igangværende sæson jfr. DH-reglement 
§§ 15-29. Det var endvidere appellantens påstand, at beslutningen ikke kunne 
gennemføres med virkning fra indeværende sæson, hvilket ville være identisk 
med lovgivning med tilbagevirkende kraft.  

Appeludvalget fastslog, at det fremgår af Badminton Danmarks love § 17 
stk. 7, 5.e og Holdturneringsreglementets § 58, at Hovedbestyrelsen har 
hjemmel til at ændre i Holdturneringsreglementet og dermed også hjemmel 
til at beslutte ændringer i DH-turneringens struktur med virkning fra sæson 
2020/2021.

Appellanten gjorde gældende, at situationen i denne sag var identisk med 
situationen i Appeludvalgets kendelse af 14. april 2020, hvor Appeludvalget 
fastslog, at Hovedbestyrelsen (som udøver) ikke kunne træffe beslutninger, 
der var i strid med et reglement Hovedbestyrelsen selv havde vedtaget. 
Med beslutningen af 12. maj 2020 om ændring af DH-turneringen handlede 
Hovedbestyrelsen i sin rolle som lovgiver, hvilket Hovedbestyrelsen har hjem-
mel til under henvisning til ovenstående bestemmelser i loven.  

Det var Appeludvalgets opfattelse, at Hovedbestyrelsens beslutning ikke kan 
betragtes som lovgivning med tilbagevirkende kraft. Der var tale om en fast-
frysning af stillingen i opryknings- og nedrykningsspillet den 8. marts 2020. 
Det var med udgangspunkt i denne stilling, at Hovedbestyrelsen besluttede 
hvilke hold, der skulle indgå i de forskellige divisioner med virkning fra den 
kommende sæson 2020/2021. 

Appeludvalget fandt, at Hovedbestyrelsen i den givne situation traf en ledel-
sesmæssig, politisk beslutning, som det var Hovedbestyrelsens opgave, og 
som Hovedbestyrelsen har hjemmel til i Badminton Danmarks love. 

Appellen blev dermed afvist og Hovedbestyrelsens beslutning af den 12. maj 
2020 stod ved magt. 

På vegne af Appeludvalget

Steen D Sørensen
formand
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Disciplinærudvalg
Udvalgsmøder
Disciplinærudvalget har i beretningsperioden afholdt 2 møder. 

Afsagte kendelser
Disciplinærudvalget har ikke behandlet disciplinærsager i beretningsperioden.

Andre emner behandlet af disciplinærudvalget

Bevisbedømmelse
Disciplinærudvalget har vedtaget et notat om udvalgets krav til beviset i sank-
tionssager og om de elementer, der kan indgå i bevisbedømmelsen. 
Det følger bl.a. af notatet, at udvalget ved bevisbedømmelsen tager udgangs-
punkt i princippet om ”balance of probabilities”, og at udvalget vil følge prin-
cippet om fri bevisbedømmelse i sine afgørelser. 

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt
Disciplinærudvalget har efter anmodning kommenteret Danmarks Idræts-
forbunds udkast til Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt og deltaget i en 
drøftelse af Badminton Danmarks høringssvar over udkastet.

P.U.V.

Mogens Ginnerup-Nielsen
udvalgsformand
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Badmintonmuseet
Badminton Danmark vedtog på sit Repræsentantskabsmøde 2020, at der 
skulle oprettes et Museumsudvalg som et fast §20-udvalg. Museumsudval-
get var dermed overgået fra en ad-hoc-tilværelse i nogle få år til den mere 
faste udvalgsstruktur. I det daglige museumsarbejde har dette ikke betydet 
det helt store, fordi opbakningen som ad hoc-udvalg hele vejen var optimal. 

Corona pandemien har nok ikke været den samme lammende destruktive 
faktor for udvalget som for de øvrige mere sæsonplanmæssige BD-aktivite-
ter. Udvalgsarbejdet fungerer mest på det enkelte udvalgsmedlems hjemme-
adresse sammen med en computer og en mobiltelefon. For fuldstændighe-
dens skyld skal det dog tilføjes, at mange planlagte interviews med tidligere 
koryfæer på såvel spiller - som ledersiden grundet coronaen ikke er blevet til 
noget endnu.

Onlinemødeformen har været flittig benyttet som en af sæsonens få corona 
relaterede positive fornyelser. Her spares der både økonomi og tid, medens 
der (desværre!) tæres på den sociale konto, der indeholder 50% af kernevær-
dien ved frivilligt arbejde med udvalgskolleger, der brænder for badminton på 
samme motiverende måde som en selv.

Udvalgets præstationer i det daglige arbejde ligger for 80%-vedkommende 
cirka 36000 kilometer oppe i cyberspace på www.badmintonmuseet.dk og 
på udvalgets Facebookside suppleret af www.arkiv.dk. Synlighed på den 
mere håndgribelige facon i form af roll-ups, plakater og workshops er i noget 
nær stand-by forårsaget af det, vi alle skal vaccineres to gange imod.

Fremtiden, som alle ønsker at leve i, er spækket med ideer og planer til og om 
alt det, udvalget gerne vil i gang med at implementere på badmintonhistorie-
fronten: personkontakt, klubkontakt, international kontakt osv. Et af de største 
ønsker er fortsat at få adgang til DR og TV2´s badmintonarkiver både med bil-
leder og lyd fra den guldskat, begge danske public service-leverandører ligger 
inde med. Indtil nu er udvalget kommet så langt, at Folketingets Kulturudvalg 
har fået sendt en opfordring til at hjælpe med en adgangsmulighed. Her er 
der endnu ikke kommet et svar.

I Badminton Danmark håber og tror vi fortsat altid på, at vi kan hente medal-
jer og placeringer i verdensklasse, når vi sender vores dygtigste spillere ud i 
verden. Det samme gælder også stoltheden over de dommere, der er dygtige 
nok til at dømme i turneringerne, hvor verdens bedste spillere går på banen. 
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I Badmintonmuseumsudvalget vil vi også være stolte, når det lykkes DIF og 
Team Danmark m.fl. at få et dansk nationalt Idræts- og sportskulturmuseum 
op at stå i lighed med Statens Museum for Kunst. Hvorfor skal de kunstpræ-
stationer med krop og sjæl, som danske idrætsfolk præsterer nationalt og 
internationalt ikke foreviges på samme måde som al anden kunst?

Ole Jacobsen
Formand for Badmintonmuseumsudvalget 

Udvalget: Torsten Berg, Lars Jørgen Andersen, Poul Erling Christensen,
Søren Langhorn, Per Dabelsteen og Ole Jacobsen.
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