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Årets badmintonklub på
Sjælland 2019
Der er fem nominerede klubber i dette års afstemning.
Indstillingerne er kortet ned til fem punkter per klub.
Fællesnævnerne er mange nye medlemmer og masser
aktivitet i egne og andre haller.
Frem-Hellebæk BK
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Medlemsfremgang på alle årgange.
Nystartet og fyldt MiniTon-hold.
Næsten nystartet VoksenFjer-hold med
tilmeldinger til holdturneringen som
følge af succesen med mange voksne.
Træningsweekender, klubture og andre
sociale indslag.
Socialt ansvar med bidrag til SOLIBAD
og ’Ren natur’ i Helsingør.

Birkerød BK
Suverænt trænerteam med cheftræner,
fire uddannede trænere og ni
hjælpetrænere.
Fordoblet ungdomsmedlemstal til 160
på få sæsoner og 166 nye medlemmer i
indeværende sæson.
Nystartet voksenhold med venteliste
og nyt seniorhold, der spiller om
oprykning til Sjællandsserien.
Social café med storskærm, der bruges
til undervisning.
Deltagelse i masser af eksterne
badmintonaktiviteter.

Ledøje-Smørum Badminton
Massiv fremgang blandt de yngste
ungdomsmedlemmer og omlægning af
træning til stationstræning, så der er
plads til alle.
Flere hold i holdturneringen end
nogensinde før og en kæmpe lyst
blandt medlemmerne til at være med.
Forankring af samarbejde mellem ungelite og senior-elite med kampe på
tværs, når der er ikke er turnering eller
holdkampe.
Flere trænere og hjælpetrænere, der
sikrer bedre fastholdelse særligt blandt
de ældste ung-domsspillere.
Masser af sociale indslag gennem
aktivitetsudvalg fx fastelavnsfest,
landsbyløb og tv-hygge.

Vallensbæk IF 39 Badminton
Stærkt sammenhold og forankring i
lokalsamfundet bl.a. med
partnerskabsaftale med kommunen
omkring sundhed og trivsel.

Du kan stemme på både årets klub, årets træner og årets
ildsjæl, men du kan også nøjes med at stemme i blot en
af kategorierne.
Masser af ungdomsspillere både i
bredden og eliten, der også har kastet
flere egne uddannede trænere af sig.
Motions- og 60+ badminton, der
ligesom ungdommen er aktive i
individuelle turneringer og holdturneringen.
Klubture til bl.a. La Santa og andre
succesfulde aktiviteter (internt og
eksternt), hvor interessen er massiv.
Involveret i Sjællands
holdturneringsudvalg og vært for DGIturneringer med stor entusiasme.

Osted IF Badminton
Sikret godt nabosamarbejde med Lejre,

da deres hal er under ombygning.
Ligeledes aktiv i netværk med andre
naboklubber.
Investeret i boldmaskine, der har givet
fornyet liv både hos unge og ældre
spillere.
Aktiv i sponsorsamarbejde, hvilket har
medført nye spillere gennem
sponsorerne.
Engageret i skolebadminton, der giver
et større afkast af nye spillere.
Ungdoms, motions og 60+ spillere
sendt afsted til både holdturnering og
individuelle turneringer.
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Årets badmintontræner
på Sjælland 2019
Der er fem nominerede personer i dette års afstemning.
Indstillingerne er kortet ned til fire punkter per person.
Det går igen, at alle er med til at holde badmintons
værdier i hævd – oplevelse, glæde, udvikling, fællesskab.
Kasper Ødum, Frem-Hellebæk BK
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Brændende hjerte for badminton.
Stort fokus på både bredde (træner alle
ungdomsholdene) og elite (sørger for
ekstra træninger).
Tovholder på sociale interne og
eksterne arrangementer (som fx
Mastercamp hvor spillere fra flere
klubber samles).
Aktiv som frivillig udover
trænergerningen i bestyrelsen,
sponsorudvalg og kontaktperson til banelejere.

Bjarne Nielsen, Badminton
Roskilde
Forbillede og rollemodel for de unge
spillere.
Igangsætter af sociale arrangementer
og aktiviteter.
Udviklingsorienteret, inkluderende og
coachende tilgang med fokus på både
holdet og den enkelte spiller.
Trofast ildsjæl, der får rekrutteret både
nye frivillige og nye trænere.

Martin Andersen, Asnæs BC
Engageret ungdomstræner med jahatten på.
Sikrer både udviklende træning,
fairplay og et socialt aspekt hos både
spillere, trænere og hjælpetrænere.
Altid med i hallen, når spillerne er ude
og dyste i fjer.
Sikrer sponsoraftaler og glade
sponsorer via aktiviteter.

Jeppe Jørgensen, Slagelse BK
Træner, ungdomsformand og bindeled i
klubben
Samlingspunkt for klubbens unge
spillere, som sikrer kontinuitet,
fællesskab og udvikling.
Plan for hver spiller med deres
udvikling og rolle i klubben.
Ansvarlig for en masse aktiviteter
herunder skolebadminton, der har givet
afkast på 40 nye børn i indeværende
sæson.
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Se et link til afstemningen på side 7 i denne folder, eller
klik ind på DGI Nordsjælland Badminton eller DGI Midtog Vestsjælland Badmintons Facebookside, og find linket
til afstemningen.
Frank Dalsgaard, Nordbyens BK
Energisk og positiv træner, hvis humør
skinner igennem og smitter af på
omgivelserne.
Samler klubben på tværs af
afdelingerne, der på bare et år har
skabt fællesskab og en stærk klubånd.

Motiverer, engagerer og inddrager
forældre, så de bliver frivillige og
medlemmer.
Sikrer turneringsdeltagelse, og masser
af aktiviteter bl.a. en tur til Thailand
med badminton og sunde oplevelser til
følge.

Årets badmintonildsjæl
på Sjælland 2019
Der er fem nominerede personer i dette års afstemning.
Indstillingerne er kortet ned til fire punkter per person.
Fællesnævnerne er bl.a., at de hver især er gode til at
sætte aktiviteter i gang og involvere frivillige.
Anne Mette Elk, Birkerød BK
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Driftig formand for ungdomsudvalget,
som næsten ene er ansvarlig for
klubbens opblomstring.
Inddragelse af forældre ved bl.a. at
lade dem bruge frie baner i weekenden.
Det fik dem til at lære hinanden at
kende.
Sociale indslag med bl.a. en pizzaaften,
som satte det hele i gang, natminton,
klubture til LBS.
Bagmanden bag, at der er nu er syv
hold i holdturneringen og masser af
spillere til individuelle turneringer.

Kristian Karlsen, Kirke Hyllinge IF
Badminton
Engageret formand gennem 25 år for
badminton, hovedbestyrelsesmedlem
og træner for ungdom og senior.
Organiserer mange aktiviteter for
ungdom og voksne bl.a. fredagsfjer tre
gange om året med små 100 deltagere
hver gang.
Samarbejdsorienteret i forhold til

netværk med naboklubber, der har
kastet et utal af aktiviteter af sig.
Rekrutterer både nye trænere og
frivillige, så der altid er nogen, der kan
hjælpe.

Bjarne Næslev, Jernløse BK
Inkarneret ildsjæl og manden bag
Jernløse BK’s succes gennem mange år.
Har forankret ungdomsarbejdet, så der
må spilles i tre forskellige haller.
Alligevel er sammenholdet intakt.
Sikrer at både nye og gamle
medlemmer kommer afsted til
turneringer og på klubture.
Får alle medlemmer til at føle sig som
en del af klubben, hvilket også
medfører flere frivillige og nye trænere.

Mikael Skou Thomsen, Jyllinge
Gundsømagle IF Badminton
Ekstraordinær initiativtager (og
træner), der har banket ungdomsafdelingen op på få sæsoner og gjort
badminton synlig igen i Jyllinge.
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Klik på dette link og afgiv din stemme :-)
Sikret massiv medlemsfremgang i de
yngste rækker med fællesskab og
samhørighed som en del af identiteten.
Fået startet forældre/barn-hold med
glidende overgang til ungdomsholdene.
Sætter arrangementer i kalenderen, så
det sociale miljø bliver bedre hele tiden,
hvortil han altid står klar til at hjælpe.

Flemming Pedersen, Karlslunde IF
Badminton
Vedholdende ungdomsformand, der på
få år har vendt modgang til medgang,
så der nu er venteliste.
Rekrutterer nye trænere og frivillige via
samtaler med forældre og medlemmer.

Sikrer sammenspil mellem ungdom og
senior via fællesarrangementer og
fællestræninger.
Sikrer samarbejde med partnere i det
lokale og regionale.

Tak fordi du tager dig tid til at give et skulderklap
Det er ufatteligt vigtigt, at huske at takke dem, der gør en forskel. Alle
klubber og kandidater i denne folder har gjort en forskel for deres
lokalområde og medlemmerne i klubberne.
At du læser dette skriv, klikker dig ind på Facebook og afgiver en stemme,
det er med til at sende et skulderklap deres vej.
Husk altid at klappe frivillige i badmintonklubberne i hverdagen ligeså, og
tilbyd gerne en hjælpende hånd, så badminton kan fortsætte med at være
en fast og vigtig bestanddel af det danske idrætsliv.
Kandidaterne og vinderne bliver hædret på Årsmødet 2019 i Roskilde den
25. marts.
Du kan tilmelde dig på www.dgi.dk/201917107700
Med venlig hilsen
Badminton Sjælland, DGI Midt- og Vestsjælland Badminton og
DGI Nordsjælland Badminton

KONTAKT OS:
mathias.teglbjaerg@dgi.dk / 79 40 46 78

Om Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet er en invitation til fællesskab,
motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion.
Det starter med dig – og involverer hele Danmark.

