
Badmintonformandens beretning - Morten Torp: 
Vi er her ved årsskiftet 2017-2018 100 medlemmer i Skalborg SK badminton fordelt på 41 
ungsdomsspillerer mellem 0-18 år, 35 seniorspillere samt 25 motionister. 
Ungdomsafdelingen har til dagligt i 2017 været varetaget af Finn Nielsen og der har i 2017 ikke været 
yderligere ansvarlige for afdelingerne. De ikke bemandede funktioner er blevet varetaget af den samlede 
bestyrelse. 
 
For at sikre udviklingen i afdelingerne og sammenholdet i badmintonafdelingen vil disse pladser søges 
besat med hurtigst muligt. Indtil da varetages opgaven af den samlede bestyrelse 
 
Ungdomsafdeling 
Ungdomsafdelingen har pt. ca. 41 medlemmer. 
På trænersiden har året budt på en rokade hvor første halvår var med et fortsættende hold. 
 
I forbindelse med sæsonstarten har vi haft glæden at kunne få, Søren Nielsen Nielsen til at varetage 
ungdomstræningen mandagen, Mathilde XX om onsdagen. Valdemar Nielsen er den gennemgående 
hjælpetræner, mens Anders Bisgaard varetager fredagstræningen. 
 
Sammen har trænerteamet tilrettelagt træningen efter den fortsættende ungdomsstrategi, som 
bestyrelsen vedtog i foråret 2016. Kort fortalt er den følgende:  
Vores overordnede målsætning er at vores ungdomsspillere efter deres U17 sæson kan indgå på et af vores 
seniorturneringshold. Konkret ønsker vi at minimum 5 spillere per 3. årgang skal opnå at spille 
seniorbadminton på turneringsplan i Skalborg SK. Vi ønsker dermed at sikre at ungdomsafdelingen er den 
primære kilde for talenter til vores seniorhold.  
 
For at opnå dette bør ungdomsspillere, som har et ønske om at spille seniorturneringer, minimum være på 
B-niveau når de er andetårs U15-spillere. Derfor ser vi gerne at spillere med disse mål aktivt deltager i 
ungdomsholdturneringer- og stævner udover træningen i Agri Nord Idrætscenter. 
 
I denne sæson er der tilmeldt 4 hold i holdturneringen. Holdene er i følgende rækker 1 hold i U13D & 1 i 
U13B, samt 1 hold i U15C & 1 hold i U15B. 
 
Tak til de forældre, der hjælper til med kampafviklingen her i rollen som holdledere. 
Der har igen i år været en stor aktivitet omkring deltagelse i åbne stævner for ungdomsafdelingen. En 
voksende skare på omkring 10-12 ungdomsspillere deltager jævnligt i disse turneringer, der virkeligt 
modner spillerne. Bestyrelsen har, som tidligere beskrevet, sat en sportslig målsætning om, at afdelingen 
skal fostre minimum 5 U15B-spillere over en 3 års periode. Vi har pt. følgende spillere der rangerer som B-
spillere eller derover: 
U13M: Luna Torp 
U13B: Liv Skafte Andersen, August Broe, Nick Christensen, Celina Lundager,  
U15B: Jonas Bjerregaard, Magnus Christensen, Mads Høyer, Mads Pedersen, Mikkel Berg 
 - 9 opfylder pt. målsætning. 
   
U17E/M: Valdemar Nielsen, Andreas Lund, Marcus Munkholm 
U17A: Camilla Duus, Peter Wagner, Andreas Moldovan, Jeppe Broe 
U19E: Frederik Lauritsen,  
U19M: Ida Haugaard,  
 - 9 opfylder forudsætningerne for at spille som Ung-seniorer. 
 



Året har desuden budt på en række toppræstationer i individuelle stævner for en række af 
ungdomsspillerne.  
Specielt skal nævnes Frederik Lauritsen, som pt. ligger numer 1 i eliterækken - FLOT 
Stort tillykke herfra! 
Vi er ved indgangen til det nye år at vi har fyldte ungdomshold og således pt. må indføre venteliste. 
 
Senior 
Seniorafdelingen har i denne sæson oplevet tilgang og har ca., 40 spillere.  
Sæsonen 2016/2017 glippede vi desværre, trods tætte kampe, oprykningen for vores 2 bedste hold. 
I denne sæson har vi 4 seniorhold med i holdturneringen med følgende placeringer:  
• Kredsserien, ligger nummer 1 og har kvalificeret sig til oprykningsslutspillet med maksimum point. 
• Serie 1, andenholdet ligger nummer 1 og har kvalificeret sig til oprykningsslutspillet med maksimum 
point. 
• Serie 1, tredieholdet må i år kæmpe for at undgå nedrykning 
• Serie 2, fjerdeholdet ligger i den tunge ende i sin pulje. 
 
Socialt fungerer seniorafdelingen rigtig godt hvor der er stor deltagelse til fester og andre sociale 
arrangementer i truppen. Der er et godt træner/spiller samarbejde. 
Truppen har kun i mindre grad deltaget i indtægtsgivende aktiviteter, og bestyrelsen vil i den kommende 
sæson til at sætte større krav til denne deltagelse for at skabe sammenhæng i økonomien, da det er dyrt at 
have hold i Danmarks- og Kredsserien og væsentlige indtægtskilder er faldet bort fra afdelingen. Det bliver 
en del af et ændret værdisæt for klubben. 
 
Aktiviteter 
Forår 2017 
• Klubmesterskaber 
• U15-U19 stævne 
Efterår 2017  
• Badmintonskole i efterårsferien 
• U9-U13 stævne 
• Juleafslutning 
 
Økonomi 
2017 har været et år hvor økonomien har været vigtigt punkt. Dette er udløst af at vi ikke fremover kan 
forvente at få støttemidler/tipsmidler i det omfang som klubben de senere år har været vant til. 
 
Dette har betydet at aktiviteterne som er blevet igangsat i 2017 har skullet kunne ”løbe rundt” i sig selv. 
Derudover er bl.a. Rønbjergturen blevet aflyst da denne tidligere har været finansiering med væsentlig 
tilskud fra klubben. 
Vi har med andre ord sparet det ind som bestyrelsen har vurderet har kunnet lade sig gøre. 
 
Dette sammenholdt med det store tilskud vi har fået fra støttemidler/tipsmidler som vi har fået i året at der 
er et overskud på 75 tkr. som dog modsvares af et underskud i foregående år på 61 tkr.  
Over de sidste to år er der således et overskud på 14 tkr. 
 
Vi står dog i den situation at vi påtrods af mange medlemmer ikke kan få økonomien til at hænge sammen 
med det aktuelle aktivitetsniveau. 
Bestyrelsen og undertegnede har valgt at fremlægge et budget hvor vi kan fastholde vores ambitiøse og 
aktive klub. 
 



Dette budget forudsætter dog en forbedring af økonomien med ændring i kontingent og forventede 
aktivitetsniveau af medlemmerne. 
Der præsenteres derfor i dag en forøgelse af kontingent til sikring af ”bunden” i økonomien. Derudover 
ønskes der yderligere tiltag igangsat som kan styrke indtægtssiden. 
 
2018 
Sæsonen 2018/2019 bliver på flere områder et spændende år for Skalborg SK Badminton, hvor såvel det 
sportslige med evt. oprykning af seniorerne, udvikling af nye ungdom spillere, badmintonskoler og andre 
sportslige aktiviteter vil være i fokus. Samtidig med at økonomien stabiliseres.  
 
Dette sammenholdt med et ønske om at udvikle en endnu stærkere klubånd på tværs af alder, køn og 
niveau mener vi giver Skalborg SK Badminton for også i det kommende år vil udvikle sig positivt.  
 
Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til resten af bestyrelsen, som har været dygtige til at tage imod de 
opgaver som vi har i vores klub, og selvfølgelig til de mange frivillige og forældre, som hjælper os med 
turneringer, stævner osv. Specielt i forbindelse med afvikling af DGI landsstævne kom der resurser til støtte 
af klubben. Denne opbakning takker jeg mange gange for. 
 
I forbindelse med denne generalforsamling har Rikke Christiansen valgt at udtræde af bestyrelsen vi takker 
Rikke for hendes store indsats gennem årene og vi vil mangle hende i forbindelse med afvikling af større 
stævner. 
 


