
Brædstrup Badminton – Årsberetning 2018.  
  

Klubmesterskab: 
Denne årsberetning starter ved sidste sæsons afslutningen. Traditionen tro blev der holdt 
klubmesterskab, men på en ny måde. Vi valgte at invitere alle vores aktive badmintonspillere helt 
fra de yngste og op til motionisterne med, og som et nyt tiltag lavede vi også en familieturnering, 
hvor man tilmeldte sig i double sammen med sin mor, far, onkel, bror eller søster, hvilket blev budt 
velkommen med stor tilslutning.  
En rigtig hyggelig dag på tværs af generationer, som blev afsluttet med fællesspisning i hallens 

Cafeteria.  

  
Familiebadminton: 
Vi startede dette års sæson op den sidste uge af august, også her valgte vi at starte op med et nyt 

tiltag - familiehold om onsdagen. Familieholdet blev helt fra starten af taget godt imod, og det er 
dejligt at se glæden hos børnene, når de står på banen sammen med mor og far, og sveden pibler af 
panden på hele familien, fordi der kæmpes om hver og en bold. Holdet trænes af Søren sammen 
med to hjælpetræner, og han kan melde helt fyldte baner hver onsdag.  
  
Ungdomshold: 
Ungdomsholdene træner hver tirsdag. De er opdelt i 2 hold, i øvede og begyndere på tværs af alder 
og køn. Vi har i år omkring 50 aktive ungdomsspillere, en fin fremgang i forhold til sidste år og der 
kommer stadig nye spillere til, specielt på vores begynderhold. Begynderholdet trænes af Rasmus 
og Marcus og de to hjælpetrænere Julia og Emil. Det øvede hold trænes af Marcus. Trænerne 
fortæller, at mange af deres spillere har udviklet sig meget og har deltaget flittigt i stævner. Dette 
har betydet at en del spillere er avanceret i rækker, og klubben har nu spillere i næsten alle rækker 
også B, A og M- rækken.   
  
Landsmestre: 

Klubben fik sidste år 2 Landsmestre i badminton: Julia og Lucas. Landsmestrene er indstillet til 
Horsens Kommunes idrætspris, der deles ud af Horsens borgmester d. 30/1 2018.   
  
Årets unge leder pris 2017: 
Marcus, der er en af klubbens ungdomstrænere fik sidste år tildelt Årets unge leder pris 2017 af 
Horsens Kommune.  
  
Holdturnering: 
Vi har i år i samarbejde med et par andre klubber haft spillere med i holdturnering gennem DGI i 
tre aldersgrupper, og det er både blevet til sejre og nederlag, men alle spillere har udvist stor gejst 
og spilleglæde uanset resultatet. Lige nu ser det ud til at vores hold U13A hold kvalificerer sig til 
Landsmesterskabet.  
  
  
  
Begynderstævne: 
I starten af januar arrangerede vi begynderstævne i Skolehallen igennem DGI med deltagelse fra 
flere klubber i omegnen. En god dag med mange tætte kampe og stor forældreopbakning.  
  
Seniorholdet: 
Seniorholdet har også haft stor tilslutning til deres nu efterhånden faste spilletid onsdag aften. 

Holdet har i år deltaget i holdturnering, men både sejre og nederlag og været en aften forbi Vestre 

Statsfængsel i Enner, hvor de mødte en håndfuld af de indsatte i en badmintonfight.  
 
 

  



Afslutning: 
Vi afslutter igen i år sæsonen med fælles klubmesterskab, og håber at kunne gentage succesen fra 
sidste sæson.  
  
Tak: 

Her til sidst skal lyde En stor tak til alle trænere, hjælpetrænere, forældre og andre frivillige, der har 
ydet en uvurderlig indsats i løbet af sæsonen, for uden jer kunne der ikke være badminton hver uge 
i Skolehallen.  
  
Maria Bønnelykke og Tina Dåbeck.  

  
Motionister: 
Igen i år har vi mange motionister på banerne. Der er ca. 160 spillere.  Vi spiller mandag, tirsdag og 
torsdag. Vi havde d.27.11., som sædvanlig, et godt og hyggeligt julearrangement, med masser af 
spil og derefter hygge i cafeteriet.   
Nytårskoncerten 2017 måtte lukke for tilmelding, da vi nåede 500 deltagere. Det var OBBB, Kim 
Sjøgren og Villads & Valdemar, alle 3 på violin, som trak fulde huse, til en rigtig god musikalsk 
oplevelse. I 2018 spillede Randers Bigband og Jens Jakob Tychsen (Hr. Weyse) for 300 oplagte 
gæster. Stor tak til Ellinor, Aksel (og Birgitte) for det store arbejde med at arrangere og 
søge sponsorater, så vi i Brædstrup kan stille med så flotte navne. Det eventuelle overskud går til 
ungdomsarbejdet i vores afdeling.  
Der er fælles afslutning, for hele badmintonafdelingen lørdag d. 7. april, hvor der skal kåres en hel 
række klubmestre. Et nyt tiltag med kampe hele lørdagen og derefter fællesspisning i Hallens 
cafeteria.  
Tak til Maria for fjernstyring af turneringstilmeldinger m.m. og Tina for det store engagement og 
arbejde i ungdomsafdelingen, uden Tina ville vi være på spanden. 
 

Solvejg Vissing. 


