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Forord

Det er rigtig dejligt, at vi nu igen kan afholde et fysisk repræsentantskabs- 
møde. Det har jeg personligt savnet og det tror og håber jeg også, at flere  
af jer har. For der sker noget, når vi er sammen fysisk og dermed får bedre 
muligheder for gode og konstruktive dialoger, end når man sidder bag en 
skærm.

Tanken i år var endnu en gang, at repræsentantskabsmødet skulle have 
været afviklet sammen med Badmintonforum. Med andre ord, vi ville lave en 
festdag med badminton i højsædet. Dette så man både kunne få debatteret, 
blive inspireret og samtidig deltage i repræsentantskabsmødet. Men grundet 
forskellige omstændigheder, lykkedes dette heller ikke i år. Hvordan det skal 
afvikles næste år, må tiden vise.

Det er glædeligt, at vi igen kan afholde fælles årsmøde/repræsentantskabs-
møde med DGI Badminton. Det er efterhånden en god tradition, som giver 
rigtig god mening grundet vores tætte samarbejde. Mere om dette i  
beretningen.

Ellers håber jeg på et godt og konstruktivt repræsentantskabsmøde og at folk 
er klar og villige til at byde ind.

Hermed et stort velkommen til et igen normalt og glædeligt fysisk  
repræsentantskabsmøde.

Tore Vilhelmsen 
Formand
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Formand og Eliteansvarlig

Indledning

Min beretning bliver en smule anderledes i år. I år skriver jeg den både som 
formand og som eliteansvarlig.

I starten af 2022 valgte Carsten Werge at stoppe som eliteansvarlig med 
øjeblikkelig virkning. I hovedbestyrelsen skulle vi finde en ny, som kunne tage 
over på denne post frem mod repræsentantskabsmødet. Valget faldt på mig, 
da jeg i forvejen havde mange snitflader til den eliteansvarlige. Netop derfor 
skrives de to beretninger under én i år.

Sidste år handlede min indledning meget om Covid-19. I år er vi heldigvis 
kommet forbi dette og tilbage i hallerne. Og det er virkelig dejligt, at skulle 
skrive om aktiviteter og tiltag, og ikke om aflysninger og udsættelser. 
Så Covid-19 vil kun blive nævnt kort.

Det har været et år med fuld fart på. Både på banerne og udenfor banerne. 
Og det er aldrig kedeligt at være en del af Badminton Danmark.

Nye strategiske spor

Badminton Danmarks strategi udløb ved udgangen af 2021. Og vi er i skriven-
de stund i fuld gang med arbejdet omkring nye strategiske spor. Vi nåede ikke 
i mål til årets start. Og bevidst valgte vi at bremse op og give os selv den tid, 
som sådan et arbejde fortjener. Det skulle ikke hastes igennem. Men være en 
grundig og involverende proces.

Det at lave en strategi, kan gøres på mange forskellige måder, hvilket jeg ikke 
vil trætte jer med i denne beretning. Det har for hovedbestyrelsen fra starten 
været vigtigt, at vores nye strategiske spor blev håndgribelige, og at der kom 
ejerskab over disse ude ved alle de forskellige interessenter, som i daglig- 
dagen vil skulle arbejde med disse.

Ultimo marts havde vi i hovedbestyrelsen sammen med Badminton Dan-
marks ledergruppe et strategidøgn med eksterne facilitatorer tilknyttet. Her 
blev små og store udfordringer for Badminton Danmark drøftet. Og vi blev 
udfordret i vores mindset og tilgang til tingene af de eksterne konsulenter. Det 
var på nogle områder en øjenåbner og skubbede nok lidt til os alle.
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På baggrund af dette døgn endte vi ud med 3 nye strategiske spor.
1. Børn og unges trivsel og glæde

2. Verdens bedste sport – dyrk den gode fortælling

3. Den bæredygtige klub

Disse 3 spor skal ses som supplement til allerede eksisterende strategiske 
spor. Det gælder for eksempel vores digitale strategi, elitestrategi, kommuni-
kationsstrategi mv.

I skrivende stund afventer vi at afholde 3 workshops omhandlede de 3 
ovenfor omtalte spor. Her har vi inviteret bredt i det danske badmintonland-
skab til at deltage. Dette for at få så mange input som muligt fra dem, som i 
hverdagen kommer til at skulle arbejde med disse spor, hvorefter vi vil samle 
sammen og lave nogle egentligt visioner og målsætninger, som vi i hoved-
bestyrelsen kommer til at arbejde med og følge. Vi skal løbende have meget 
mere fokus på vores strategiske mål og på opfølgning af de målsætninger og 
ambitioner, som vi fastsætter.

Covid-19

Covid-19 pandemien kørte på højtryk og påvirkede hele året for eliteområdet. 
Der gik ikke mange uger imellem, at spillere eller stab blev smittede eller var 
nære kontakter, hvilket i samspil med konstant ændrede Covid-19 regler og 
unikke indrejseregler samt safety protokoller til hver international turnering, 
medførte en meget stor ekstra arbejdsbyrde for den sportslige ledelse og 
spillerne i 2021.

Vi undgik katastrofer i form af diskvalifikationer til turneringer grundet  
manglende Covid-19 dokumenter, men den sportslige ledelse har konstant 
været presset på tid i lange perioder af 2021. Vores bedste spillere er  
stadig påvirket af Covid-19 og de internationale turneringer er stadig under-
lagt særlige Covid-19 restriktioner og krav, men kravene er blevet mindre og 
mere uniforme fra turnering til turnering, hvilket betyder, at arbejdsopgaverne 
nu er langt mindre arbejdskrævende. Det er godt og heldigvis et skridt i den 
rigtige retning.

Grundet blandt andet Covid-19 blev der sidste år desværre ikke spillet så 
meget internationalt på ungdomssiden og UVM blev aflyst for anden gang i 
træk. Det er rigtig ærgerligt for vores ungdomsspillere, da det dels er nogle 
store oplevelser, de går glip af, men også nogle erfaringer, som de ikke får 
med i rygsækken.
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OL-guld til Danmark

Som de fleste af jer ved og kan huske, så var 2021 et OL-år. OL 2020 skulle 
langt om længe afvikles. En OL-kampagne er i sig selv en kæmpe organisa-
torisk opgave og en stor oplevelse for alle. Både atleter og tilskuere. Og det 
er en stor og intens opgave for både den sportslige ledelse, trænere og de 
aktuelle spillere.

Der er store forskelle mellem et OL og normale internationale mesterskaber 
(EM + VM). Det er der ingen tvivl om. OL er det største. Det var således en 
fordel, at den sportslige ledelse havde erfaringer fra flere tidligere OL-kampag-
ner, og både OL-forberedelsen- og deltagelsen gik rigtig godt.

Alle OL-spillere spillede op til eller på et højere niveau end normalt under OL, 
hvilket grundlæggende er det som vi er herrer over. Og BD vandt den OL- 
medalje, der var sat som målsætning for OL. At det blev guld var fantastisk 
og badminton havde et meget flot OL.

Herfra skal lyde endnu et stort og fortjent tillykke med guldmedaljen til Viktor 
Axelsen.

Viktor Axelsen flytter til Dubai
Viktor Axelsen flyttede umiddelbart efter OL til Dubai, hvilket naturligt skabte 
en masse medieomtale. Normalt vil jeg i en beretning ikke kommentere på 
forskellige spilleres flytninger. Men denne skabte en del medieomtale, hvorfor 
jeg synes, at det giver mening at sætte lidt ord på den i beretningen.

Som det har været kommunikeret ud, så er en konsekvens af Viktor Axelsens 
flytning, at han ikke længere kan indgå i Badminton Danmarks eliteprogram, 
da det forudsætter daglig træning på det Nationale Elitetræningscenter 
(NETC).

Vi (Badminton Danmark) har indgået en aftale med Viktor, som betyder, at 
han kan træne på NETC, når han er i DK, og han indgår på samme vilkår som 
de øvrige landsholdsspillere i forbindelse med deltagelse ved mesterskaber. 
Ved åbne internationale turneringer, skal Viktor Axelsen selv stå for hans 
sportslige setup. Det ”nye” samarbejde med Viktor har nu varet i over et ½ år, 
og det fungerer rigtigt fint.

Det er vigtigt at pointere, at der er ingen, der har smækket med døren. Og det 
er vigtigt at sige, at skulle Viktor komme på andre tanker og vender hjem til 
Danmark igen og bosætter sig, så er han mere end velkommen på den dagli-
ge træning på NETC igen.
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Organisatoriske ændringer på eliteområdet

Organisatorisk opnormerede vi trænerbesætningen på NETC ved at ansætte 
Rune Ulsing som center- og transitionstræner. Rune forestår dels træning af 
elitespillerne på NETC og er samtidigt ansvarlig for de unge spillere, der står 
på spring til at tage skridtet til NETC.

Endvidere ansatte vi Lars Uhre som ny talentudviklingschef og  
Bo Ømosegaard sagde farvel til BD efter 17 år. Der skal lyde en stor tak til  
Bo for hans mangeårig indsats for dansk badminton og vores talentudvikling.

Ny elitetræneruddannelse

Badminton Danmark har opstartet en ny elitetræneruddannelse, og for første 
gang er uddannelsen integreret på det Nationale Elite Træningscenter (NETC).

De fire kursister (Tine Baun, Sune Gavnholt, Michael Rasmussen, Kasper 
Dinesen) som er optaget på denne uddannelse, vil indgå i træningen på NETC 
og få et unikt indblik i det daglige arbejde i Badminton Danmarks elitepro-
gram, herunder samarbejdet med Team Danmarks eksperter.

Endvidere vil hver kursist få en af de eksisterende landstrænere som mentor, 
og indgå i et tæt sparringsforløb med landstrænerne. Alt sammen for at give 
kursisterne en forståelse af, hvad det kræver af viden og færdigheder for at 
stå som landstræner på NETC og udvikle elitespillere til international verdens-
klasse.

Uddannelsen er toårig, og der er nu afholdt to samlinger (ud af ti) i uddannelsen.

Ny elitestrategi 2022-2024 og et tilbageblik
Badminton Danmark har præsenteret en ny elitestrategi gældende fra 2022-
2024. Når man præsenterer en ny strategi, kan man med fordel stoppe op og 
gøre status over den forgangne periode fra 2017-2021.

Resultatmæssigt har perioden været en af de mest succesrige perioder i 
dansk badmintons historie:
• En OL-guldmedalje
• En VM-guldmedalje
• En VM-sølvmedalje
• Tre VM-bronzemedaljer
• To Thomas Cup-bronzemedaljer
• Seks EM for hold-guldmedaljer
• To All-England titler
• Fem EM-guldmedaljer
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Badminton Danmark har klaret sig flot de seneste fem år, men vi er også fuldt 
bevidst om, at det med stor sandsynlighed kun bliver sværere i fremtiden at 
skabe de samme resultater, som i indeværende periode i en stadig stigende 
international konkurrence.

Badminton Danmark vil arbejde hårdt for fortsat at udvikle eliteprogrammet 
og er fuld af fortrøstning om, at dansk badminton fortsat kan være konkur-
rencedygtige i international badminton, og at vi fortsat kan vinde medaljer 
til Danmark ved de største mesterskaber – både i perioden 2022-2024 og 
efterfølgende.

Hvilke resultater og hvilken udvikling Badminton Danmark vil forfølge i den 
kommende olympiske periode, har vi beskrevet i den nye elitestrategi 2022-
2024t, som kan findes på følgende link:
https://badminton.dk/wp-content/uploads/2022/04/Elitestrategi_2022-24-1.
pdf 

Make Badminton Great Again

At jeg skulle nævne Frank Hvam i min beretning, havde jeg ikke selv ville gæt-
te på, hvis nogen havde spurgt mig for bare et år siden. Men nu har han gjort 
sit indtog på badmintonlandkortet, og det fortjener en bemærkning.

Som de fleste af jer ved, så satte komikeren Frank Hvam dansk badminton på 
landkortet i løbet af året. I 3 programmer undersøgte han, hvorfor badminton 
ikke er ”great”. Great som i de gode gamle dage.

Det var 3 underholdende afsnit, hvor vi både fik gensyn med gamle og  
nuværende stjerner. Udover det var en fornøjelse at se disse personer igen,  
så satte programmerne også nogle tanker i gang. For hvorfor er badminton 
ikke mere great?

Personligt synes jeg, at vi har nogle rigtig dygtige spillere, som fortjener aner-
kendelse og hyldest. Meget mere end de får i dag. Måske vi skal blive bedre 
til at dyrke og fortælle vores historie. Dyrke den gode fortælling. Måske er der 
noget med rammerne, hvori vores bedste spillere træner. Alt dette kigger og 
evaluerer vi løbende på.

Og så fik vi vores egen hyldest sang. Og rundt om i de mange klubber,  
er der blevet lavet den ene seje dans efter den anden. Tak for dette og tak  
for sangen til Frank og Simon (Hugorm).
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DIF fyldte 125 år – den største af de største skulle kåres

I forbindelse med DIFs 125-års jubilæum blev der i efteråret kåret den største 
danske atlet gennem de 125 år.

Til en start blev der valgt 125 atleter. 35 forskellige sportsgrene var repræ-
senteret, og Badminton Danmark havde hele 10 atleter med på listen. Det er 
i sig selv imponerende og vidner om et forbund med en lang og glorværdig 
tradition bag sig.

Listen med de 125 atleter blev gradvist forkortet, hvorefter man til sidst stod 
tilbage med i alt 8 atleter. Af disse 8 var Viktor Axelsen i blandt. Desværre 
måtte han se sig overgået af Michael Laudrup, som endte med at blive kåret 
som den største gennem de 125 år. Men tillykke til Viktor med den flotte og 
velfortjente placering blandt dansk idræts største atleter gennem tiderne.

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, som i værste fald kan være 
18 måneder gamle, og dermed ikke ”friske” tal. Mere herom senere.

Vi står nu post Covid-19 og det er derfor enormt spændende at se, hvordan 
pandemien har haft indflydelse på medlemstallene.

I alt faldt medlemstallet hos badminton (både BD og DGI) med cirka 1,5 pro-
cent i forhold til 2020. Det svarer til en nedgang på 1.721 medlemmer. Der-
med var der i alt 113.524 registrerede medlemmer sidste år. For Badminton 
Danmark isoleret set er der tale om en mindre tilbagegang i medlemmer og 
en marginal fremgang i antal foreninger.
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Badminton Danmarks medlemstal i 2021 er på 92.262 og foreningstal er på 
709.

I 2020 havde vi et medlemstal på 93.151 og foreningstal på 706.

Dvs. en medlemsvækst på -889 (svarende til -0,95%) og en foreningsvækst på 
3 klubber.

Det er altid træls at gå tilbage i medlemmer. Men jeg havde regnet/frygtet 
en større tilbagegang. Året inden gik vi (samlet med DGI) tilbage med 4.262 
medlemmer, svarende til 3,57 %. Så vi har fået bremset blødningen, hvilket er 
positivt. Og klubberne har gjort en kæmpe indsats for at få folk tilbage efter 
Covid-19. Så stor ros herfra for dette arbejde.

Når vi får medlemstal ind, er det ikke medlemstal der er dugfriske. Sagt på en 
anden måde, så kan nogle af disse tal været 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.

Det er blandt andet derfor, at vi på årets repræsentantskabsmøde skal be-
handle et forslag om central medlemsregistrering. Dette for at kunne følge 
medlemstallene. Det har intet med salg og/eller andet markedsføring at gøre. 
Det er et redskab til at følge medlemstallene.

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 badmintonsporten og udviklingen af denne sammen.
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Formelt set har vi en hovedaftale med DGI, som beskriver vores samarbejde. 
Denne udløb ved udgangen af 2021, og vi er i gang med at lave en ny. Og jeg 
er ret tryg ved, at vi nok skal komme i mål med dette.
Nogle vil måske mene, at vi efterhånden er så flettede ind i hinanden, at vi slet 
ikke kan komme ud af samarbejdet igen, hvorfor vi bliver nødt til at fortsætte. 
Dette er forkert. Ville vi ud, så kunne vi komme det. Men det vil vi ikke. Vi vil 
hinanden og det er det vigtigste.

”Team Fjer Bornholm”-projektet
I løbet af året blev vi præsenteret for et projekt af formand for Badminton 
Bornholm, Lars Christiansen. Et projekt der går ud på, at man vil fastansætte 
en fuldtids badmintonmand/kvinde til at løfte hele badmintonindsatset på 
øen. En person som skal bruge al sin tid på badminton. En person som både 
skal kunne stå på gulvet og hjælpe med foreningsunderstøttelse og udvikling.

Tanken er et 3-årigt projekt, som med tiden skal blive bæredygtigt. Men for at 
komme i gang med dette projekt, er både Badminton Danmark og DGI  
Badminton gået ind i dette med økonomisk støtte. Dette under forudsætning 
af at Badminton Bornholm selv kan finansierer halvdelen af projektet.

Dette er nu lykkedes og planen er, at man skyder projektet i gang til sæson-
start 2022/2023.

Det er som sagt et pilotprojekt, som vi kommer til at følge tæt og evaluere på. 

Skulle der være andre områder, som kunne have samme interesse,  
så er vi også villige til at se på dette. Men det kræver som sagt noget  
egenfinansiering.

Internationalt

Danmark er et lille land. Men i badminton sammenhæng er vi et stort land. 
Et land som skal tage ansvar og sætte en retning. Vi skal turde markere, når 
noget ikke er, som vi ønsker. Og det gør vi løbende.

Men man skal også være klar over, at det kan have lange udsigter at få æn-
dret noget, som i vores optik burde være lige til og som virker helt oplagt. Det 
er politik og der er mange interessenter og mange forskellige kulturer, som 
spiller ind.

I Internationalt udvalg drøfter vi løbende alle de udfordringer, som vi ser og 
bliver bekendte med. Og når det giver mening, så forsøger vi at ændre på 
disse forhold. Men dermed ikke sagt, at vi lykkedes med det.
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Det er vigtigt med dansk repræsentation i både Badminton Europe og Bad-
minton World Federation (BWF). I internationalt udvalg er vi meget opmærk-
somme på dette og har lavet en plan over, hvordan vi også i fremtiden sikrer 
os dette. Om planen lykkedes, det må vi vente med at se.

Krigen mellem Rusland og Ukraine har også fyldt en del i badmintonsportens 
verden. Relativt hurtigt efter Ruslands invasion sendte vi et brev til BWF, hvori 
vi gjorde opmærksomme på vores holdning, og at der burde ske en total 
udelukkelse af Rusland. Denne holdning står vi fast på, da vi fra tidligere ved, 
hvordan sporten kan blive brugt politisk, hvilket vi ikke ønsker at være en del 
af.

Afslutning

Afslutningsvis vil jeg på vegne af hovedbestyrelsen gerne takke alle frivillige 
og ansatte, som i den forgangne sæson har ydet en kæmpe indsats. Som 
nævnt er vi forbi Covid-19 og I har alle gjort en stor indsats for at komme så 
godt som muligt tilbage. Tilbage til hallerne, som jo er det, det hele handler 
om. Nemlig at spille badminton.

Tak til alle dommerne og linjedommerne for jeres indsats i løbet af det sidste 
år. Tak til alle udvalg for jeres arbejde. Tak til kredsene. Og også en stor tak 
til alle de mange frivillige som hjælper til. Både til store events som Denmark 
Open, og sidste års Thomas & Uber Cup, men også i det daglige rundt om i 
klubberne. I er uundværlige og er helt afgørende for at vi kan lykkedes med at 
skabe glæde og oplevelser rundt om i landet.

Tak til Badminton Danmarks mange sponsorer. I skal vide, at uden jer, vil rig-
tig meget se anderledes ud og vi håber meget, at I også er klar på at samar-
bejde de næste mange år til gavn for dansk badminton.

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.
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 for badmintonsporten i  
Danmark. Så tak til jer alle.

På vegne af hovedbestyrelsen,
Tore Vilhelmsen 
Formand og Eliteansvarlig
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Konkurrence & Event  
inkl. Dommer- og Veteranudvalg

Thomas & Uber Cup og Denmark Open
Danmark skulle som bekendt have været vært for det historiske Thomas & 
Uber Cup i 2020, som for første gang nogensinde i nyere tid var blevet  
placeret uden for Asien.

Det fik Coronaen desværre sat en effektiv stopper for, men heldigvis kunne 
Danmark beholde værtskabet, idet eventet blev flyttet til oktober 2021. 

Det prestigefyldte event blev således afviklet i uge 40 og 41 i Aarhus - dvs. i 
to uger lige op til Denmark Open i uge 42 i Odense, hvilket betød at Danmark 
kunne præsentere verdensklasse badminton i tre spændende uger i træk i 
efteråret. På det tidspunkt blev mange internationale events aflyst, hvorfor 
fokus fra hele den internationale badmintonverden ubetinget var rettet mod 
Danmark. 

Begge events gik rigtig godt og Badminton Danmark høstede stor ros fra 
Badminton World Federation for planlægningen og eksekveringen. Takket 
være gode samarbejdspartnere, superfrivillige og ikke mindst det hårdtarbej-
dende administrative personale, lykkedes den svære logistikkabale mellem de 
to byer, der skulle til for at få tingene til at lykkes.

Prikken over i’et for de tre uger var naturligvis Viktors flotte finalesejr over 
Kento Momota, som kom i hus efter en lang og medrivende kamp foran et 
tiljublende hjemmepublikum i Odense. 
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VICTOR DENMARK MASTERS og RSL DM Senior

Som om de ansatte ikke havde nok at se til med førnævnte kæmpe events, 
lykkedes det faktisk også at afvikle to andre store events: VICTOR DENMARK 
MASTERS og RSL DM Senior.

I dagene fra d. 4-13. august blev der ydet en kæmpe indsats for at få gennem-
ført de to events, som var udsat fra tidligere på året og blev afviklet i forlæn-
gelse af hinanden - værtsbyen Esbjerg og Esbjerg Badminton Klub sørgede 
i den forbindelse for et professionelt set-up, der skabte en super flot ramme 
for de to events.  

Øvrige events og turneringer

Trods Coronaens hærgen især i første del af 2021, blev størstedelen af de 
større nationale mesterskaber afviklet: Final 4, UDM, DMU, DMU-hold for 
U13/U15/U17 samt DM for senior+ spillere.

Takket være erfaringer fra to særlige ungdomsturneringer, hvor et afviklings-
koncept med halindeling i 2 zoner á 25 personer og uden publikum til stede 
blev testet af, kunne de førnævnte mesterskaber afvikles på forsvarlig vis 
under hensyntagen til myndighedernes regler for forsamlingsloftet og af-
standskravene mv.

De øvrige konkurrenceaktiviteter var svært påvirket af, at Coronaen skub-
bede stort set alle private arrangementer til sensommeren og efteråret. Så 
da Corona ikke længere blev betegnet som en samfunds kritisk sygdom i 
Danmark, og det igen blev tilladt at afvikle turneringer under normale forhold, 
oplevede administrationen i Badminton Danmark at klubberne havde svært 
ved at gennemføre turneringer særligt for B, C og D spillere.

Det viste sig, at aktivitetsniveauet ikke kom tilbage til ”normalen” igen, før for-
året 2022 - siden da, har der heldigvis været afviklet rigtig mange turneringer 
landet over igen. 

Dommerudvalget

Dommerudvalget har i 2021 bestået af formand Niels Holm Mortensen, 
aktivitetsansvarlig Frank Ahlstrand, bedømmeransvarlig Bjarne Jørgensen, og 
uddannelsesansvarlig Flemming Holmgaard.

Vigtige regelændringer; i de ændrede spilleregler gældende fra 23. maj 2021 
gives der som udgangspunkt gult kort første gang en spiller kommer for sent 
efter 60 eller 120 sekunders ophold (gav tidligere rødt kort).
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I Holdturneringreglementet § 46 Dommere er der tilføjet en præcisering af 
kriterier for dommere over 65 år:

Stk. 1 En klub, som har hold i Badmintonligaen og/eller 1. division, skal som 
minimum have to uddannede, registrerede og aktive dommere tilknyttet 
klubben. Dommere over 65 år kan ikke i denne sammenhæng medregnes i 
klubbens antal af dommere.

I Reglement for Badminton Danmarks Dommerudvalg er der ligeledes tilføjet 
en præcisering vedr. alderskriterier i §4 stk.4 3: Kursister skal være fyldt 16 år, 
og må ikke være fyldt 60 år, ved start af kurset.
Bedømmerudvalget har lavet 80 bedømmelser af forbundsdommere, og alle 
8 FD-bedømmere har været aktive. I 2021 var målgruppen på 32 forbunds-
dommere; desværre blev 9 danske dommere ikke bedømt pga. Corona, der 
flere gange spændte ben for planlagte bedømmelser.

Det er glædeligt, at det er lykkedes at få gennemført en online dommertest,  
der med tekniske spørgsmål til regler og dommernes gøren og laden i  
stigen, er et værktøj, der skal være med til at holde dommerne ajourførte med  
de små regelændringer, der løbende kommer og de fokusområder, der er for  
tiden. Ikke mindst at blive trænet i de cases man som dommer meget 
sjældent oplever i stigen, men er så vigtige at håndtere korrekt, hvis de  
måtte finde sted.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
Uddannelsesudvalget har i 2021 afholdt følgende kurser:
Kredsdommerkursus: 1 dommer har været til stigeprøve i november 2021; 
vedkommende har ventet et helt år på at komme til stigeprøve pga. Corona. 
Tre dommere bestod teori og stigeprøve i december 2021 og der er således 
færdiguddannet 4 nye Kredsdommere i 2021.

Internationalt Forbundsdommerkursus: 7 dommere bestod stigeprøven ved 
Victor Denmark Masters den 5-6. august 2021.

Ny dommerbrochure er blevet udarbejdet, og den kan ses på 
https://badminton.dk/wp-content/uploads/2021/11/Dommer_A4.pdf 

Året 2021 bød på to store arrangementer for Aktivitetsudvalget på dansk 
grund; først Thomas og Uber Cup i Århus i uge 41 og ugen efter Denmark 
Open i Odense. Begge arrangementer blev en succes.
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I december var Caroline Worm og Morten Larsen til BEC-A Eksamen; begge 
bestod og kan nu kalde sig Badminton Europe Accredited Umpire.  

BWF-C dommerne Jacob Syndberg og Christian Johannessenen repræ-
senterede Danmark på fornem vis ved OL i Tokyo, idet Jacob dømte finalen 
i herredouble og Christian var servedommer i damedoublefinalen. Begge 
dommere er blevet udpeget til internationale bedømmerudvalg; Jacob er 
blevet medlem af Badminton Europe Umpire Assessment Panel, og Christian 
er blevet medlem af BWF Umpire assessment Panel. 

Sidstnævnte stoppede desværre som dommer ved udgangen af 2021.

Veteranudvalget

Udvalget har i 2021 bestået af formand Per Juul, Lene Struwe-Andersen og 
Lone Knudsen - derudover har udvalget trukket på forskellige hjælpere, til 
forskellige arrangementer. Udvalget påtænkes udvidet til 4 personer igen, for 
bedre at dække udfordringerne i hele landet.

Udvalgets målsætning er stadig at få flere badmintonspillere over 35 år til at 
fortsætte badmintonkarrieren, uanset om man er motionsspiller eller tidlige-
re elite/turneringsspiller. Dette skal gøres ved bl.a. at arbejde mod at kunne 
tilbyde en bred vifte af interessante tilbud til alle, samt øge kommunikationen 
om arrangementer, holdturnering mm. Men især en Senior+ hold turnering i 
det jyske står højt på ønskelisten.

Der er igen endelig kommet gang i arrangementer og turneringer på trods af, 
at der i 2021 stadig var visse Corona udfordringer. Det er således lykkedes af 
få afholdt: DM d. 26-27 juni 2021, Silkeborgs turnering d. 4-5. september og 
Denmark open Senior d. 22-24. oktober.

Desuden var over 70 spillere deltagere i VM i Huelva, hvor Danmark fik mange 
verdensmestre:
HS 40 - Casper Lund
HS 45 - Gregers Schytt
HS 65 - Karsten Meier
HS 75 - Knud Danielsen
MD 40 - Tommy Sørensen/Jesper Thomsen
DD 35 - Gry Hermansen/Helle Kæmpegaard
MD 35 - Tommy Sørensen/Gry Hermansen
MD 40 - Jesper Thomsen/Drifa Hardardottir (Island)
MD 70 - Christian Hansen/Irene Sterlie
Herudover fik Danmark mange 2 og 3 pladser.
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I 2022 ser det ud til, at alt er oppe og køre igen; der har været afholdt All 
Englandmesterskaber og Danske Mesterskaber - Europamesterskaberne er 
planlagt til d. 7-13. august i Ljubljana, ligesom Nationcup (Europamester- 
skabet for senior hold i doubler) afholdes i juni i Frankrig.

Veteranholdturneringen kører på fuldt tryk og der er igangsat små holdtur-
neringer i det jyske, som udvalget skal udvikle videre på. Det samme gælder 
arbejdet med puljen af tilbud for senior+ spillere; målet er at fastholde senior+ 
spillere ved, at det er sjovt at spille badminton og ved at de stadig udfordres.

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 2021. 

Jeanette Lund Clausen
Konkurrence & Eventansvarlig
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Holdturneringsansvarlig

Efter jeg blev valgt, som politisk ansvarlig, i sommeren 2021 for Holdturne-
ringsudvalget også kaldet HU, har de siden seneste årsmøde 2021 arbejdet 
intenst på to fronter. På den ene front er den daglige drift med protester og 
løbende evaluering af reglementet og på den anden front og som har fyldt en 
del, er udarbejdelse af strategi for holdturnering og deraf udarbejde et oplæg 
på ny holdturneringsstruktur.

Efter sommeren blev der arbejdet på en strategi for DH-turneringen samt en 
plan for en proces til evaluering af dels DH-turnering, men også en hørings-
proces for en evt. ny DH-struktur. Processen har været kørt meget åbent fra 
start med indledningsvis HB’s godkendelse af en strategi for DH-turneringen 
med afsæt i Badminton Danmarks værdier. Ud fra allerede kendt materiale, 
herunder inputs fra klubber, løbende evalueringer, og møder med DH-klubber 
samt den nye DH-strategi, gik HU i gang med et oplæg på en ny DH-struktur. 
Det første udkast blev præsenteret på HB møde under DM i Esbjerg efter 
diverse rettelser/justeringer. Herefter blev DH-strukturen sendt i høring og HU 
afholdt to informationsmøder hhv. den 28. februar 2022 i vest og den 
1. marts 2022 i Øst.

Med afsæt i tilbagemeldingerne fra det skriftlige høringssvar, samt de to 
møder, blev et redigeret oplæg præsenteret for HB den 20. april 2022 og blev 
i sin helhed godkendt. I skrivende stund arbejder HU med en præsentation af 
den nye DH-struktur og der skal igangsættes et lovarbejde med implemente-
ring af det nye regelsæt.

Set fra min stol, kan jeg 100% bakke om en særdeles åben, grundig og lytten-
de proces med involvering af alle mulige interessenter. Et grundigt arbejdende 
HU, som det er en ren fornøjelse at være politisk ansvarlig for. Forud venter 
et fortsat kæmpe arbejde i HU med løbende evaluering, implementering af 
overgangsreglement og nyt reglement. En stor tak herfra til HU for et virkelig 
godt stykke arbejde.

Kristian Hedelund
Holdturneringsansvarlig
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Udvikling og bredde inkl. ungdomsudvalg

Dette er min første beretning, som Udviklings- og breddeansvarlig i Badmin-
ton Danmarks hovedbestyrelse. En post, som jeg overtog ved repræsentant-
skabsmødet i juni 2021, fra den erfarende Martin Andersen. Martin har været 
en god hjælp i overdragelsesfasen - Tak for det. 

Det har været et spændende år, indenfor et utrolig vigtigt område i Dansk 
Badminton. Jeg glæder mig til, fortsat at bidrage med mit engagement i den-
ne rolle, hvor inddragelse af vores klubber og kredse er det vigtigste for det 
videre arbejde, for at udvikle på Dansk Badminton. 

Efter sommeren 2021 har der igen været liv i de danske badmintonhaller, til 
stor glæde for alle vores klubber, medlemmer og frivillige. Det har været flere 
hårde år, hvor specielt de frivillige i klubberne har ydet en ekstraordinær stor 
indsats. Stor tak til alle jer, som har holdt ved og kæmpet for at holde gang i 
fjerbolden, fællesskabet og glæden ved sporten. 

Post Corona er det også et faktum, at flere klubber er pressede på frivillige 
hænder og trænere. Hertil har DGI bredde og udvikling sammen med under-
tegnet, haft et ekstraordinært stort fokus på at hjælpe klubberne, specielt 
omkring rekruttering og fastholdelse af frivillige og trænere. Dette bl.a. igen-
nem projekter og koncepter, stærkt underbygget af de fælles konsulenter i de 
forskellige landsdele. Det er fortsat en udfordring, men flere klubber gør en 
stor indsats, hvortil fremtiden på dette område fortsat vil være førsteprioritet. 
Uden frivillige og dygtige trænere, så er klubberne og deres udvikling truet. En 
fælles prioritering på tværs af administrativt og politisk niveau er derfor:

1. Frivillige/Ledere
2. Trænere
3. Spillere

Dette bl.a. ud fra en undersøgelse lavet blandt klubberne, om de største ud-
fordringer, som de møder i det daglige. 

Holdturnering og individuelle turneringer

Holdturnering og individuelle turneringer har i denne sæson haft en mindre 
tilbagegang på både ungdomssiden og i de lokale kredsholdturneringer. En 
udvikling, som der ses med stor alvor på, da bl.a. holdturneringen er rygraden 
i Dansk Badminton. Det er her at ”Jeg” bliver til ”Vi”. Det er her fællesskabet 
dyrkes og vi deler oplevelserne sammen. Vi har undersøgt diverse forhold ift. 
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nedgangen, hvortil flere bl.a. nævner, at der har været stor tilgang i bl.a. de 
små årgange i klubberne, men at spillerne ikke har været parate til holdkam-
pe. Tilmed har kompleksitet ift. skjult rangliste for U9/U11 været en årsag 
for enkelte klubber. Til kommende sæson arbejdes der på, at der udformes 
halvårsturneringer til begyndere, som kan deltage i holdturneringen efter 
nytår. Derudover er det blevet besluttet at tilbagerulle den skjulte rangliste, da 
den har været anledning til store udfordringer i klubberne og for de frivillige. 
Udover disse tiltag vil vi selvfølgelig være skarpere på vores kommunikati-
on af holdturneringen, således vi forhåbentligt vender tilbage til tidligere års 
tilmeldinger og muligvis endda endnu bedre. 

Ift. individuelle turneringer, så har der også været lavere deltagelse blandt 
bl.a. pigerne og blandt breddespillerne. Der kigges bl.a. til kommende sæ-
son på udbud af turneringer og muligheden for at lave et nyt og spændende 
begynderturneringsformat.  

Bredde- og Udviklings politisk forum med kredsene
Undertegnet har efter sommeren 2021, taget initiativ til et nyt politisk forum, 
om bredde og udvikling. Dette er sammen med alle landets kredse, hvor der 
skal sparres og udveksles ideer på kryds og tværs af kredse og forbund. Der-
udover er det vigtigt for undertegnet, at sammenspillet mellem vores kredse 
og hovedbestyrelse bliver styrket, da vores kredse spiller en utrolig vigtig rolle, 
specielt arbejdet omkring bredde og udvikling. Det er vores kredse, som har 
fingeren mest på pulsen ift. klubberne og har mulighed for at igangsætte 
initiativer til glæde og gavn for Dansk Badminton. Tilmed er kredsenes input 
uundværlige i den politiske proces. Af konkrete initiativer, så er det bl.a. her, at 
U13 kredsmatch er genopstået, sammen med U11 kredsmatchen. Stor tak til 
alle jer kredse, som trofast har deltaget i dette og konstruktivt bidrager ind i 
samarbejdet.

Para/Speciel Olympics badminton
Para/Speciel Olympics badminton er også et område, som der er blevet 
arbejdet positivt på i det seneste år. Parasport Danmark og Badminton 
Danmark har i en længere periode haft et samarbejde omkring handicap 
badminton. Undertegnet har taget initiativ til et øget samarbejde på området, 
primært i et breddeperspektiv, fremfor elite. Parasport Danmark har forestå-
et en flot kortlægning af området, for at kortlægge mulige indsatsområder. 
Dette har mundet ud i et udkast til en ny samarbejdsaftale mellem Parasport 
Danmark, Badminton Danmark og nu også DGI-Badminton. En aftale, som 
er robust og sikrer mulighederne for at udbrede kendskabet og muligheden 
for at dyrke badminton for spillere med handicap. Stor tak for samarbejdet 
mellem alle organisationer. Det har været utrolig positivt. 
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Fremtidig strategi i HB for bl.a. Bredde og udvikling
Badminton Danmarks hovedstyrelse har i år arbejdet med en længerevarende 
strategi. På vores strategiseminar blev der valgt 3 fremtidige spor, som der 
ønskes at have ekstraordinær fokus fremadrettet. Alle disse 3 spor trækker 
også store tråde ind i bredde og udviklingsområdet. Det er utrolig vigtigt, at 
disse 3 spor får en ekstra prioritet, for udviklingen af badmintonsporten. 

Disse 3 spor er: 
1. Børn og unges trivsel og glæde

2. Verdens bedste sport – dyrk den gode fortælling

3. Bæredygtige klubber

Jeg glæder mig personligt til at komme i gang med arbejdet, omkring disse 
spor, til glæde og gavn for udviklingen af badmintonsporten i Danmark. Til-
med håber jeg, at klubfolk og kredse vil bidrage til alle spor, således vi sam-
men kan gøre en ekstra indsats indenfor alle 3 fremtidige strategispor. 

Badminton Danmark har netop sat gang i et nyt initiativ, som giver kredse 
og klubber mulighed for at få økonomisk tilskud til nye initiativer. Bredde og 
udviklingsfonden har set dagens lys, hvori der er udloddes 1,5 mil. til nye 
spændende og kreative projekter i kredse og klubber. Evt. i et samarbejde 
herimellem. 

Ungdomsudvalget:
I år har udvalget lagt et stort stykke arbejde, som har udmøntet sig i to flotte 
indstillinger omkring:

1.  Lav turneringsdeltagelse, specielt blandt de yngste og blandt  
breddespillere. 

2. Bæredygtige klubber.
 
I begge indstillinger er der lagt et stort stykke arbejde, med utrolig mange 
gode og konstruktive input, som er højt værdsat, og som der vil blive arbejdet 
videre med i diverse arbejdsgrupper og fra både politisk- og administrativ side 
i både DGI B/U og Badminton Danmark. 

En af grundtankerne i UU har bl.a. været, at det ønskes at gøre det nemmere 
at være frivillig i klubberne, herunder bl.a. at lette kompleksiteten i klubarbej-
det. Dette for at klubberne og de frivillige har flere ressourcer til kerneområ-
derne og derved skabe en endnu bedre oplevelse for klubbernes medlemmer.
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Det fælles ungdomsudvalg i år bestået af:
Helene Petersen, Formand
Per Damkjær Juhl
Ann Nielsen
Nadia Lyduch
Maria Sprogøe
Michael Nørbæk, DGI-B 
Jonas Sørig, HB, Bredde og udviklingsansvarlig

Et fantastisk udvalg med et brændende hjerte for badmintonsporten. Helene 
Petersen har valgt efter flere år som formand for udvalget at trække sig til 
repræsentantskabsmødet. Herfra skal der lyde en stor tak for indsatsen til 
Helene. Dit engagement og punktlighed har været utrolig givende for vores 
sport. Held og lykke i din videre færd. Vi er glade for, at du fortsat bliver i spor-
ten og bidrager i klubregi. 

Jonas Sørig
Udviklings- og Breddeansvarlig
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Kreds Vest
I indeværende sæson har der været afholdt 2 formandsmøder med kredsene 
i vest, hvor formændene informerer om, hvad der rører sig i de enkelte kredse.

Vi kredsansvarlige deltager så vidt det er muligt i alle kredsenes årsmøder 
indenfor vores respektive ansvarsområder. Fremmødet til de enkelte kreds-
møder er meget forskelligt, og inspireret af et kort diskussionsoplæg på 
årsmødet i Midtjyllands Badmintonkreds, vil jeg forsøge at sætte fokus på, 
hvorledes vi kan gøre årsmøderne mere spændende at deltage i. I skrivende 
stund mangler der at blive afholdt årsmøder i en enkelt vest-kreds. 

Det bredde- og udviklingsansvarlige HB-medlem Jonas Sørig har i denne  
sæson indført et fremragende nyt initiativ i form af Bredde- og udviklings-
politisk forum. Heri deltager alle kredse som oftest ved formanden og/eller 
kredsbestyrelsernes ansvarlige for bredde og udvikling. Hensigten med det 
bredde- og udviklingspolitiske forum er at give ideer og sparring på tværs 
af kredsene. Et af de initiativer der er afstedkommet herfra er, at der også er 
indført U13 kredsmatch, der blev afholdt i efteråret 2021 samtidig med kreds-
matchen for U11.

I vest har der været en udskiftning på posten som udkaldsleder inden for 
dommergerningen, hvor Bo Jensen, Ulstrup har overtaget stafetten fra  
Bjarne Jørgensen.

Jeanette Birkelund
Kredsansvarlig Vest
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Kreds Øst

Jeg overtog stafetten som kredsansvarlig i øst i slutningen af 2021, og deltog 
i december i mit første Hovedbestyrelsesmøde. Region Øst består af fire 
kredse; Badminton Bornholm, Badminton Lolland Falster, Badminton Sjæl-
land og Badminton København. Der afholdes kvartalsmøder med deltagelse 
af kredsformændene, DGI-konsulenterne og afhængig af agendaen også 
personer fra kredsenes bestyrelser eller udvalg. Formålet med møderne er at 
fremme samarbejdet på tværs af kredsene samt erfaringsudveksling.

Alle kredsene har med succes afholdt deres årsmøder. Dog var deltagerantal-
let ikke lige stærkt i alle kredse, hvilket er noget, der vil blive evalueret på. Jeg 
var desværre forhindret i at deltage i Badminton Lolland Falsters årsmøde, 
men deltog i de resterende tre. Der har været formandsskifte i Badminton 
Sjælland, hvor Jack Schytt er stoppet efter mange års tjeneste. Anders  
Nielsen blev valgt som ny formand. Preben Albers, Lars Christiansen og  
Kristian Pihl er fortsat formænd i henholdsvis Badminton Lolland Falster, 
Badminton Bornholm og Badminton København.

Stor ros skal lyde til Bredde og Udviklingsansvarlig i Hovedbestyrelsen Jonas 
Sørig for at have indført et politisk forum med deltagelse af alle otte kredses 
formænd og/eller bredde og udviklingsansvarlige. Forummet giver mulighed 
for erfaringsudveksling, idéudveksling og generelt sparring på tværs af alle 
kredsene i Danmark. Et helt konkret initiativ, som er udsprunget af forummet, 
er U13 kredsmatch, som blev afholdt i november 2021 i Middelfart. Tidligere 
var der kun kredsmatch for U11 årgangen. Tak til Badminton Fyn for hurtigt at 
få arrangeret det succesfulde event.

Til sidst vil jeg takke hovedbestyrelsen for at tage godt imod mig og tak til 
Region Øst for det gode samarbejde. En særlig tak til Jack med ønsket om 
god vind fremover.

Kristian Pihl
Kredsansvarlig Øst
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Internationalt Udvalg 

Årsberetning for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. 
Udvalget har i perioden afholdt fem møder samt et par mindre arbejdsgrup-
pemøder, hvor især Badminton Danmarks indflydelse i de internationale orga-
nisationer, Badminton Europe (BEC) og Badminton World Federation (BWF) 
har været centralt i arbejdet. 

Store dele af perioden har naturligvis været påvirket af COVID-19 pandemi-
en og dermed gjort det vanskeligt at mødes fysisk med repræsentanter og 
kollegaer fra de andre nationale forbund, ikke mindst repræsentanterne i de 
internationale organisationer. Dog var der en del udenlandske gæster i forbin-
delse med Thomas & Uber Cup finalerne i Aarhus i oktober måned 2021, hvor 
de internationale relationer og kontakter blev plejet og udbygget. 

Senest har der været afholdt fysiske årsmøder på Malta i april (BEC) samt 
i Bangkok i maj (BWF), hvor Badminton Danmark begge steder har været 
repræsenteret og aktivt deltaget i de bilaterale møder og drøftelser. 

Særligt to emner har været Badminton Danmarks fokus på disse møder, dels 
en række forslag til ændringer af BWF’s General Competition Regulations, 
der alle har til formål at øge Sports Presentation og Fan Engagement, altså 
gøre badmintonsporten mere interessant, underholdende og spændende ved 
de store internationale turneringer; dels det nye udbudsmateriale fra BWF 
vedrørende den kommende fireårige periode af World Touren, hvor bl.a. Den-
mark Open er en markant turnering. Udbudsmaterialet lægger op til en række 
markante ændringer, hvor de enkelte værtsnationer pålægges flere opgaver, 
større økonomiske byrder samtidigt med, at værternes rettigheder og kom-
mercielle muligheder begrænses. 

På den baggrund tog Badminton Danmark initiativ til, med BEC som facilita-
tor, at få samlet de nuværende 6 europæiske WT - nationer samt Finland, der 
påtænker at byde ind på en ny super 300 turnering, i forbindelse med BEC 
Årsmødet på Malta. Mødet mundede ud i en fælles henvendelse til BWF, hvor 
en række bekymringer og udfordringer blev italesat. I skrivende stund har 
BWF imødekommet bl.a. ønsket om et fælles (virtuelt) møde samt foreløbig 
udskudt deadline for indlevering af bud på en WT - turnering fra ultimo april til 
ultimo maj. 
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Det er første gang i nyere tid, at det er lykkedes at få de europæiske nationer 
til at samarbejde og rent faktisk aktivt vidensdele og sparre med hinanden. 
Det er (endelig) ved at gå op for alle at kun, hvis vi samarbejder, kan vi fortsat 
sikre en positiv udvikling for europæisk badminton og de unge europæiske 
talenter. Alene står vi hver især med dårlige kort på hånden. 

Endelig har udvalget også brugt en del tid på at drøfte den fremtidige danske 
repræsentation i både BEC og BWF. Vi skal være ude i god tid med præsen-
tation og markedsføring af vores kandidater, når der i 2023 skal vælges nye 
medlemmer til BEC og i 2024 til BWF. 

Bo Jensen 
Direktør, Badminton Danmark samt formand for udvalget
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Appeludvalg

Appeludvalget har ikke modtaget nogen appel i 2021.

Disciplinærudvalg

Udvalgsmøder:
Udvalget har afholdt 3 møder i beretningsperioden, herunder et fællesmøde 
med Dommerudvalget.

Afsagte kendelser:
Udvalget har i beretningsperioden behandlet én disciplinærsag. 
Sagen vedrørte 2 spillere, som et betydeligt antal gange havde optrådt groft 
utilbørligt under et individuelt dansk mesterskab. Deres opførsel blev sankti-
oneret med 3 måneders karantæne fra deltagelse i alle danske og internatio-
nale individuelle turneringer på dansk grund og udelukkelse fra deltagelse i 3 
spillerunder i holdturneringen. 

Sanktionerne blev efterfølgende af DIF´s Appeludvalg nedsat til 2 måneders 
karantæne og udelukkelse fra 2 spillerunder i holdturneringen.  

Andre emner behandlet af Disciplinærudvalget:
Disciplinærudvalget har drøftet et forslag om repræsentation af Spillerforenin-
gen i udvalget. Spillerforeningen varetager faglige og økonomiske interesser 
for en meget begrænset del af landets aktive badmintonspillere. Disciplinæ-
rudvalget finder ikke, at der er nogen begrundelse for, at en faglig interesseor-
ganisation som Spillerforeningen skulle repræsenteres i udvalget.

P.U.V.
Mogens Ginnerup-Nielsen
Formand for Disciplinærudvalget
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Badmintonmuseet

Der var engang (1925) i Skovshoved IF 
DR2´s redaktion var så venlig at sætte badmintonhistorien i fokus for Tv-seer-
ne i den forløbne periode i sæsonkalenderen. ”Make Badminton Great Again!” 
hed udsendelsen med sine tre velproducerede afsnit. Billeder, interviews, 
nostalgi, humor og musik var de bærende elementer. Museumsudvalget fik 
lov til at have en lille finger med i forarbejdet ved at pege på personligheder, 
highlights og med smalfilmsklip. Præcis som det faktum, at badminton i Dan-
mark startede i Skovshoved, så startede seriens researcher med at deltage 
i Knud Aage Nielsens årlige reunion-træf netop i SIF. - Det skulderklap fra en 
lidt uventet kant (DR2) har i høj grad bidraget til øget opmærksomhed om-
kring udvalgets arbejde med at finde personer, scrapbøger, pokaler osv. frem 
af gemmerne fra hylder og reoler. 

Siden sidst

Udvalgets arbejde, der støttes positivt af bestyrelse og administration, er 
siden sidste beretning blevet tilført endnu to frivillige personer: Gert Hansen 
fra København og Nina Vedsø fra Nykøbing/Falster og København. Udvalgets 
nestor, Poul Erling Christensen, fra Ribe ønskede at udtræde af bestyrelsen 
efter yderst veludført økonomistyring i hele opstartsperioden. Nina Vedsø 
overtog Excel arket. Gert Hansen, er tidligere elitespiller og tilfører konstant 
udvalget dynamik og arbejdsresultater. Gert ”spiller” videre uden for banen 
præcis, som vi er mange, der husker ham på banen. 

Jyske ildsjæle søges
Udvalget har fortsat opmærksomheden rettet mod Jylland for at finde - en 
- helst to ildsjæle, der kunne tænke sig at hjælpe til med indsamlingen af spil-
lets fortid i det gamle JBK. Hvis nogen vil vide mere om Museumsudvalget, 
så kig ind på www.badmintonmuseet.dk og kontakt endelig udvalget med 
spørgsmål og ideer. Det forpligter på ingen måde en til, at man skal indtræde 
i udvalget som frivillig. Ambassadører, der nævner udvalgets eksistens, er 
også meget vigtige.

Museumsdrømmen

Box-IT Odense C er fortsat udvalgets ”stationære depot”, medens vi drømmer 
og arbejder for et stationært badmintonmuseum eller endnu bedre - et fælles 
nationalt Idræts-og Sportskultur Museum, som politikerne forhåbentlig snart 
”finder på” at give danskerne.
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Kampen for at få adgang til badmintonsportens arkiver i DR TV og Radio plus 
fra TV2 er vanskelig grundet ophavsretten. Et lys i mørket er, at Norges TV/ 
Radio frigiver arkiverne her i 2022 til alle nordmænd. Måtte det snart ske her i 
Danmark!

Lige nu i foråret 2022

Udvalget har planlagte samarbejdsmøder med DIF den 1. 6. vedr. et udvidet 
samarbejde med DIF Museum plus den 9. 6. med Nationalmuseet vedr. sam-
arbejde.

Hvem er vi i udvalget

Næstformand Torsten Berg, badmintonhistoriker, Hillerød. 
Per Dabelsteen, København, journalist. 
Søren Langhorn, digitalisering og design, Hvidovre. 
Lars Jørgen Andersen, journalist, Odense. 
Nina Vedsø, Nykøbing Falster, økonomi. 
Gert Hansen, København, video, researcher og set ups. 
Webmaster John Thrane, Odense og 
formand Ole Jacobsen, Esbjerg/ Blans-Sundeved.

Ole Jacobsen
Formand for Badmintonmuseet
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