Medlemsmøde i Skovshoved Badminton
Det årlige medlemsmøde i SIF Badminton blev afholdt onsdag den 22/5 2019 med Nicholas Damgaard som dirigent.
I forbindelse med medlemsmødet blev badmintonudvalget sammensat som følger:
Henrik Parkhøi, formand
Bent Strøm, kasserer
Anders Troels Munk, ungdom
Rasmus Quist Pedersen, senior
Lars Nordmann, veteran/motionist
Rasmus Quist Pedersen erstatter Daniel Damgaard, der ikke ønskede genvalg. Tak for indsatsen til Daniel (og på
gensyn i udvalget på et senere tidspunkt).
Nedenfor ses Formandens beretning for sæsonen 2018/19:
Aktivitetsniveauet i badmintonafdelingen var også højt i sæsonen, der går på hæld. Antallet af ungdomsmedlemmer er
fortsat inde i en positiv udvikling, og ”SIF”-bussen henter nu glade badmintonbørn på alle hverdage. Vores dygtige
ungdomstrænere skaber et træningsmiljø, hvor der er plads til både udvikling og sjov på alle niveauer, og det er
essentielt for at fastholde børn i sporten i et samfund, hvor der er mange konkurrerende tilbud. Der er rekord mange
turneringsaktive spillere – både på hold og individuelt -, og der er mange unge skovsere på alle niveauer, der markerer
sig med flotte resultater. På eliteniveau er vi nu med helt fremme blandt de bedste klubber i landet med mange
landsholdsspillere, DM-medaljer og topplaceringer weekend efter weekend.
Det blev i år til sølv for både U11 og U17 holdet ved hold DM, og begge hold var blot et mule hår fra at vinde guldet.
Ved de individuelle danmarksmesterskaber for U13-U19 blev det til 23 kvartfinaler, som blev omvekslet til 10
semifinaler, DM, som igen blev omvekslet til 2 guld, 3 sølv og 5 bronze. U9 og U11 spiller uofficielle
danmarksmesterskaber ved DMU, og her blev det til 4 guld, 1 sølv og en bronze.
Resultaterne ved Københavnsmesterskaberne for ungdom var i sæsonen historisk gode. Der var SIF deltagelse i 22 ud
af 25 finaler, sejr i 18 ud af 25 rækker, øverst på podiet i alle kategorier i U11, U13 og U15. Vinder af
Københavnerpokalen – som bedste klub – med en historisk stor margin til nummer 2. Københavnerpokalen blev i øvrigt
vundet for 3 gang i træk, og dermed er pokalen for 4 gang vundet til ejendom.
Medlemsfremgangen i ungdom betyder også, at vi begynder at være pressede på haltider. I første omgang arbejder vi på
at optimere udnyttelsen af haltiden, og på den lidt længere bane må vi se på alternative løsninger.
På senior elite niveau er aktivitetsniveauet også højt med en stigende mængde træningstilbud og velbesøgte træninger.
Ligaholdet kunne ikke følge op på de seneste 2 sæsoners guld, og måtte se sig slået allerede i kvartfinalen. 2 holdet i 2
division og 3 holdet i 3 division har haft en fremragende sæson, som resulterede i oprykning til henholdsvis 1 og 2
division. 4 holdet i danmarksserien forblev i rækken, 5 holdet i københavnsserien måtte desværre trække sig og spiller
derfor næste år i serie 1. Senior elite er på nogle måder på vej til et generationsskifte med mange nye unge og lovende
spillere, der er på vej frem. På den anden side er det vigtigt for klubben at fastholde de lidt ”ældre” holdspillere i
klubben. Det er en balancegang som ikke altid er uden udfordringer, men vi forsøger at navigere bedst muligt. Flere
initiativer af social karakter vil forhåbentlig fremadrettet kunne medvirke til en fastholdelse af en større del af de ”lidt
ældre” spillere.
Fremadrettet vil der i senior elite blive fokuseret mere på udvikling af ”egne” spillere end tiltrækning af etablerede
danske topspillere. Dette betyder blandt andet, at der fortsat vil være stor fokus på udvikling af træningsmiljøet og fokus
på i stigende grad at benytte spillere, der træner mere regelmæssigt i klubben.
Selvom der generelt ikke nævnes navne i denne beretning gøres en undtagelse ved at nævne, at Claudia Paredes
leverede et stort resultat ved at vinde DD i DM, og Claudia er netop et ”SIF produkt”. Dem vil vi gerne have flere af.

Der har en årrække været lidt vigende interesse for at leje baner, og den tendens er fortsat i 2018. Til gengæld er der
taget initiativ til en ny motionist/veteran træning om onsdagen, som er blevet en stor succes med fyldt hal. Dette tiltag
er uden tvivl noget, som har givet stof til eftertanke, og badmintonudvalget vil arbejde med udbredelse af denne succes.
Badmintonudvalget har de seneste år haft en række diskussioner om vision og strategi, som har og altid vil have afsæt i
SIF’s værdier. Diskussionerne tog afsæt i en tese om, at man ikke nødvendigvis er Danmarks bedste badmintonklub,
selvom man vinder badmintonligaen. Hvis man vil være Danmarks bedste badmintonklub skal der være fokus på at
skabe oplevelser, fællesskab, motivation og udvikling for klubbens medlemmer. Denne diskussion har resulteret i 4
fokusområder, som der arbejdes med:
1. En sund og bæredygtig økonomi
2. Et stærkt fællesskab
3. Et godt træningsmiljø for alle
4. Sportslige målsætninger på flere niveauer
Økonomien er sund og bæredygtig, men afdelingen er fortsat afhængige af nogle store sponsorer, hvorfor intet må blive
taget for givet. Som det kan høres af denne beretning gør vi også fremskridt på de øvrige områder, men der er
stadigvæk mulighed for forbedringer og udvikling.
Den 8. juni 2019 vil der blive afholdt badmintonfest, som arrangeres af Senior Elite. Alle er velkomne ti at deltage i
dette nye initiativ.
Badmintonafdelingen oplever fortsat en stor opbakning fra sponsorer, hvilket er en nødvendighed for at kunne efterleve
ambitionerne om at tilbyde muligheder og udvikling til alle afdelingens medlemmer. Den anden del af denne ligning er
de frivillige kræfter, der yder en stor og uvurderlig indsats. TUSIND TAK for støtten og alle de frivillige timer, der
investeres i afdelingen. Når det er sagt, kan vi altid bruge flere hænder, så folk der har lyst til at bidrage er meget
velkomne.

