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Hinnerup, 23. februar 2016 

 
 

HOG Badminton – Årsmøde – Formandens Beretning 
 

Overordnet 

 

Generelt set har 2015 været et fantastisk godt år for HOG Badminton. Resultatmæssigt er der 

stor succes på alle fronter - for såvel ungdom som senior, medlemstallet er i en god udvikling, 

økonomien er positiv.  Vi har haft et godt samarbejde i Udvalget og med trænere, spillere, 

forældre og frivillige i øvrigt. 

 

Alt det der er bygget op over de seneste år begynder nu tydeligt at give afkast på medlems- og 

resultatsiden. Vi har aldrig haft så mange medlemmer som nu. De seneste 4 år har vi haft 

medlemsfremgang, hvor klubber i hele Danmark generelt har haft tilbagegang i 

medlemstallet. Dags dato har vi 330 medlemmer, mod 305 ved afslutningen af sæson 2014/15 

(ultimo juni 2015). Eneste område, der vil være behov for et særligt fokus på i den kommende 

periode er pigegruppen 0-12 år. Her har vi en tilbagegang i medlemstallet fra 61 til 50. 

Derudover ser det lidt tungt ud med alderstrinnet fra 19-24 år for såvel drenge som piger. 

Sådan har det dog været i mange år.    

 

Vores succeskriterier har været et højt aktivitetsniveau som gør det både spændende og 

udfordrende at spille i HOG Badminton. Dette kombineret med dygtige trænere, og fortsat 

fokus på videreudvikling af disse. Vores aktiviteter og arrangement – sportslige-, sociale- og 

sponsor relaterede – klubmesterskaber, generationsstævne, stævner, oktoberfest etc. - bakkes 

rigtig godt op af medlemmer og forældre. Vi har mange frivillige til at hjælpe. En stor tak til 

jer alle.  

 

For 2016 er det vores mål at fastholde det høje aktivitetsniveau. Vi håber igen dette vil give 

yderligere positiv medlemsfremgang og fortsat gode sportslige resultater.  Til den nye sæson 

vil vi kunne byde flere ungdomsspillere velkommen tilbage fra efterskole og udlandsrejser. 

 

 

Senior  

 

På seniorsiden går det rigtig godt for HOG Badminton. Vi har til den igangværende sæson 

ansat en ny senior træner Søren B. Nielsen. Det har medført, at vi har oplevet et bedre 

fremmøde til træning. Derudover har vi fået tilgang af nye spillere, bredden er blevet styrket 

og det samme er toppen. Dermed også yderligere træningsintensitet og kamp om pladserne på 

vores tre seniorhold.  

 

Vores 1. hold ligger stærkt i kampen om oprykning til 3. Division, og det vil i givet fald være 

første gang nogensinde vi har et hold i 3. Division. Vores 2. Hold har gode muligheder for 

oprykning fra Serie 1. Vores 3. hold ligger til i toppen af Serie 2. Alt i alt en god sæson hvor 

en spændende afslutning venter. 

 



 

23-02-2016  Side 2/4 

 

Vi har for den kommende sæson valgt at forlænge samarbejdet med Søren. Det ser vi meget 

frem til. 

 

Samtidig har vi flere og flere af vores ungdomsspillere der er med på seniorholdene, og næste 

år regner vi med at tilmelde endnu et seniorhold til holdturneringen. Dette for at sikre, at alle 

seniorer (også U17/19 spillerne) kan komme ud og spille kamp. 

 

Derudover har vi i år på prøvebasis startet et seniorbegynderhold. Det har været en succes, og 

alle pladser på holdet blev hurtigt optaget. På den måde har vi fået 14 nye seniormedlemmer. 

Noget som vi forventer at fortsætte med i den kommende sæson. 

 

 

 

Ungdom 

 

På ungdomssiden har vi vores traditionelle tilbud til alle ungdomsspillere der gerne vil prøve 

kræfter med badminton. Vores tilbud omfatter træningstider under ledelse af kompetente 

trænere. Træningen tilpasses spillernes niveau med fokus på glæde og udvikling. 

 

Vi har gjort en målrette indsats, sammen med DGI, for vores egne ungdomsspillere, der gerne 

vil være træner eller hjælpetræner. Det betyder at vi i denne sæson bruger 6-7 af vores egne 

trænere. Efter sommer kommer der også trænere/ hjælpetrænere tilbage fra efterskole/ 

udlandet. Vi støtter vores trænere med sparring fra erfarne trænere/ ledere og videreudvikling 

i form af kurser. Næste sæson afholder vi igen et DGI trænerkursus i Hinnerup, så at udvikle 

vores egne trænere. Det er for øvrigt en gylden mulighed for ungdomsspillere for at få 

erfaring med træner gerningen. 

 

I år har vi 13 hold tilmeldt ungdomsholdturneringen, og det er rekord. Det er en fantastik 

måde at få vores spillere i kamp på. U11B og U13D Mix (HOG 2) ligger dags dato Nr. 1 i 

deres puljer. U17/19B ligger Nr. 2 (lige så mange point som Nr. 1). Flere får mod på endnu 

mere turneringsbadminton gennem holdturneringen. Vi har endvidere mange spillere, der 

deltager i turneringer mange weekender henover sæsonen, hvor de målrettet gå efter at høste 

ranglistepoint. 

 

For de spillere der får lyst til mere træning og dygtiggørelse har vi vores to ”Talent-hold” med 

de etablerede spillere. Gennem målrettet træning udvikler de sig uge for uge under kyndig 

ledelse af af vores to dygtige trænere Jakob Mørk Og Michael Kang. Spillerne på de to 

”Talent-hold” bliver udfordret på udgangspunkt i det niveau de er på. 

 

Vi har dags dato fået vores første E-Spiller (bedste række i DK). Flere er på vej, og vi er 

meget stolte af at kunne fastholde, motivere og udfordre de spillere som bare ”vil” spille 

badminton. 

 

Navn Point Placering 

U13E   

Laura Laursen 0 57 

   

U15M   
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Sarah Kjær 478 1 

Laura Almind 63 88 

Anders Riis Gosch 551 5 

Rasmus Lauenborg 200 49 

   

U19M   

Rune Tøttrup 0 73 

 

Vi er som klub bevidste om, at vi hverken kan eller skal fastholde de mest talentfulde spillere 

i HOG Badminton. Vi er således stolte over, at en række meget talentfulde spillere – der er 

blandt de absolut bedste i Danmark - har haft deres opvækst i HOG Badminton og fortsat har 

bopæl i byen – men nu prøver sig selv af i én af eliteklubberne i Aarhus. 

 

Højbjerg 
Olivia Vestergaard U15E 

 

Viby 
Anne Muurholm SEN 

Mads Muurholm U17E 

Peter Thomsen U17A 

Maja Bundgaard U15E 

Caroline Lemming U15E 

Sarah Stenbroen U13M 

Sebastian Stenbroen U11A 

 

Fra den kommende sæson forventer vi, at Laura Laursen vil tilslutte sig denne liste. Hun er på 

vej til en af Århus klubberne fra næste sæson. 

 

Til gengæld avler vi også egne spillere til vores seniortrup. En række U17/19 spillere har 

allerede fået kampe på seniorhold i indeværende sæson. Vores mål er i et tæt samarbejde 

mellem ungdom og senior, at få flest muligt af dem integreret i seniortruppen. Mange af de 

spillere vi får retur fra efterskole og udlandsrejse til den kommende sæson vil være i spil til en 

tilsvarende integration. Indenfor de kommende år forventer vi, at en nye generation af 

seniorspillere af egen avl vil kunne bidrage til at styrke seniortruppens kvalitet og bredde 

yderligere.   

 

For de helt unge spillere har vi MINIton, 4-7 år, og efterfølgende U9 hold. Her kunne vi godt 

bruge lidt flere spillere. Det er et udviklingsområde vi skal fokuserer på til den kommende 

sæson. Et nyt initiativ er dog allerede igangsat. Fra ultimo februar 2016 opstarter vi et 

samarbejde med Rønbækskolen, hvor vi leverer en træner hver anden fredag til træning af ca. 

75 børn i alderen 6-8 år. Det bliver spændende og se hvad det vil give, både mht. samarbejdet 

med skolen, men selvfølgelig også mht. en positiv udvikling af medlemstallet.  

 

 

Udvalget  

 

Lars Poulsen har været konstitueret Formand for Udvalget, samtidig med rollen som 

Ungdomsformand. Dette grundede udfordringen med at finde en ny formand efter Årsmøde i 
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februar 2015. (Note: En kæmpe stor tak til Lars for en meget stor og uvurderlig indsats, også i 

det forgangne år). 

 

Vi har i Udvalget haft et rigtig godt og konstruktivt samarbejde gennem det forgangne år. Vi 

har taget afsæt i en forholdsvis klar rolle- og ansvarsfordeling. Vi har varetaget hvert vores 

ansvarsområde. Samtidig arbejdet sammen som et team i forbindelse med planlægning og 

gennemførelse af vores aktiviteter og arrangementer såsom de stævner vi årligt er værter for.   

 

Over det seneste år har vi i Udvalget arbejdet på at få formaliseret vores Årshjul og få 

beskrevet de opgaver vi har. Dette med henblik på at styrke og fastholde kvaliteten af vores 

aktiviteter og arrangementer, men også for at gøre det nemmere for alle at tage aktiv del i 

Udvalgets arbejde. På sigt vil det ligeledes gøre det nemmere for nye Udvalgsmedlemmer at 

overtage de forskellige roller som vi har i Udvalget. Vi er godt på vej med dette, og forventer 

at gøre færdig i indeværende år.  

 

Efter dette Årsmøde ønsker to af de nuværende medlemmer af Udvalget at udtræde. Udvalget 

har positivt tilsagn fra tre nye medlemmer, der ønsker at indtræde og yde en indsats til gavn 

og glæde for vores medlemmer og HOG generelt. Mere herom senere under dagsorden Pkt. 7. 

Valg af Udvalgsmedlemmer samt Pkt. 8. Valg af Udvalgsformand. 

 

I forbindelse med rekruttering til det nye udvalg har vi stået i den fantastiske situation, at der 

har været flere kandidater til vores udvalg end vi i første omgang har haft brug for. Dem som 

ikke indtræder som faste medlemmer af udvalget, har givet udtryk for at de gerne hjælper til 

med nogle opgaver. Det er vi meget taknemmelige for.  

 

 

Afrunding 

 

Slutteligt skal lyde en stor tak til alle i Udvalget, til trænere, spillere, forældre og alle øvrige, 

der bidrager til at gøre det til en s fornøjelse at være en del af HOG Badminton. 

 

TAK. 

 

 

 


