Badminton Fyns (BF) beretning for 2016/17
v/ formand Martin Andersen
Beretningen omhandler perioden 1. september 2016 til 31. august 2017. Det vil imidlertid være
nærliggende at omtale begivenheder, der også har fundet sted efter 1. september 2017 frem til
aflevering af denne beretning den 15. marts 2018.
I den igangværende sæson har vi igen haft udliciteret en række ad hoc opgaver til forskellige
fynske klubber. Det har drejet sig som følgende:
-

Danish Junior Cup som OBK ved Julie Kryger Boe har stået for.
Fælles fynske mesterskaber for ungdom som Nr. Åby ved Jens Nielsen har stået for.
Kredsmatch som MBK ved Jørgen Færch har stået for.
Vestmesterskaber for E-M og A som MBK ved Jørgen Færch har stået for.
Kredstræning for U-13 og U-11 som N. Lyndelse ved Brian Hansen har stået for.
Glamsbjerglejre som Langeskov ved Martin Eriksen har stået for.
Webmaster som Langeskov ved Lars Lyskjær har stået for.

Bestyrelsen har haft det overordnede ansvar for ovennævnte arrangementer. Vi mener, det er den
rigtige vej at gå. Det samme mener lederne af de enkelte ad hoc opgaver.
Her skal nævnes nogle enkelte fakta om de forskellige ad hoc opgaver:
-

Ved DJC deltog Fyn igen med hold i alle tre alderskategorier. Næste sæson afvikles kun U15 og U-13 og mesterskaberne er flyttet til uge9/10.
Fælles mesterskaber for ungdom i B-C og D rækkerne afviklede ca. 220 kampe.
Kredsmatchen gik utrolig godt med en fantastisk stemning blandt spillerne, og for første
gang vandt Fyn mesterskaberne.
Kredstræningen har igen været fyldt op med 20 spillere, som gennem 5 samlinger har lært
en masse. Stor ros til de to trænere Martin og Steffen.
Glamsbjerglejrene var fyldt helt op og havde igen venteliste.
Vores webmaster har som sædvanligt udført opgaven helt perfekt.
Vestmesterskaberne blev en stor succes med godt 700 kampe.

Så stor tak til Julie, Jørgen, Brian, Martin, Jens og Lars for godt samarbejde og veludført arbejde.
I sæsonen har vi igen haft et godt samarbejde med DGI Fyn og har igen afviklet én fælles fynsk
holdturnering for ungdom og senior. Desværre blev de fælles individuelle mesterskaber for
seniorer igen aflyst. Der er åbenbart ikke opbakning til disse mesterskaber.
Dette års rep. møde afvikles igen sammen med/ samtidig med DGI`s aktivitetsmøde. På mødet vil
følgende være fælles mellem DGI Fyn og BF:
- Spisning.
- Oplæg/inspiration fra en ekstern person.
- Afslutning/ plenum med fælles spørgsmål/svar.

BF er med i et godt dommersamarbejde med Badminton Sønderjylland og Badminton Midtjylland
med dommerleder Bjarne Jørgensen fra Sønderjylland som udkaldsleder/koordinator.
BD`s rep. møde afholdes sammen med/ samtidig med DGI`s aktivitetsmøde. Mødet foregår i DGIhuset i Vejle lørdag den 26. maj fra kl. 0930 til 1630. Fra morgenstunden og indtil 1430 bliver der
tilbudt en række workshops, og fra 1430 til 1600 bliver BD`s rep. møde og DGI`s aktivitetsmøde
afviklet hver for sig.
Vi vil gerne opfordre så mange som muligt til at deltage. Alle er velkomne og ikke kun de
delegerede.
Det endelige program foreligger snart og vil blive formidlet til alle fynske klubber.
Første fase af Badminton - bevæg dig for livet med Ib Møller Pedersen er nu afsluttet og har været
en stor succes. Anden fase af projektet er startet den 1. januar 2018 med Lars Uhre i spidsen.
Medlemstallene for BD er endnu ikke endeligt opgjort, men vi tror på endnu en fremgang. Denne
gang dog mindre end i sidste sæson.
Tak til de fynske badmintonledere for et godt samarbejde og det store frivillige arbejde, der
udføres for badmintonsporten.
Er stor tak til forbundet for godt samarbejde og tak til de ansatte på kontoret i Brøndby, som
brænder og knokler for badminton.
Tak til bestyrelsesmedlemmer i BF for rigtig godt og konstruktivt samarbejde. Og tak til DGI
Badminton Fyn for spændende og udviklende samarbejde.

