Kære Klubleder
Jeg vil gerne sige dig tak for din indsats for badmintonsporten.
Det er de frivillige ledere i klubberne, der er altafgørende for, at der er gode badmintontilbud til både
unge og ældre. Det er tydeligt, at de klubber, der har engagerede og visionære klubledere, også er dem,
der blomstrer.
Fra badmintonorganisationen forsøger vi at støtte klubberne. Traditionelt ved at tilbyde en masse
aktivitetstilbud til spillerne, men vi forsøger også i højere grad at inspirere trænere og ledere via fælles
møder, kurser og vejledning fra konsulenter.
I Badminton Midtjylland har vi efterhånden i mange år arbejdet tæt sammen de 5 DGI landsdele, der
ligger inden for kredsens geografiske område. Den seneste udvikling (udover fælles holdturnering, fælles
kurser mv.) er, at vi nu også koordinerer møderne for klublederne: Netværksmøder, landsdelssamlinger,
fælles årsmøde og BadmintonForum.
Det fælles årsmøde vil blive afholdt mandag den 25. marts 2019 i Skanderborg. Aftens hovedtema vil
være udvikling af ungdomsbadminton via indlæg fra klubfolk, konsulenter og andre kompetente fagfolk.
BadmintonForum foregår lørdag 11. maj 2019. Det vil også i år blive afviklet i Vejle. Til dette arrangement
vil der være lige så mange spændende tilbud som sidste år. Så sørg for at både klubbens trænere og
ledere får sig tilmeldt. Der er nemlig inspiration til alle, lige meget om man har fokus på børnene, de unge,
seniorgruppen eller senior+ (den nye betegnelse for veteraner og + 60 gruppen).
Seneste nyt fra Badminton Danmark er både godt og skidt. Vi starter med det negative: Det er frygtelig
ærgerligt, at det ikke har været muligt at få lavet en ny spilleraftale. Jeg håber på, at spillerne vil udpege
en ny forhandler, så det ikke er personen Mads Øland, der blokerer for, at der kan blive lavet en ny aftale.
Der er ingen af parterne, der har glæde af denne konflikt.
Den positive nyhed er, at Badminton Danmark af det internationale badmintonforbund BWF er blevet
tildelt værtsrollen for Thomas og Uber Cub i 2020 og VM individuelt i 2023. Førstnævnte turnering (VM
for hold) vil foregå i det midtjyske område, da den skal afvikles i Århus!
Hvis du ikke kan vente så lang tid på at skulle se TOP-badminton, vil jeg gøre dig opmærksom på de
kommende senior mesterskaber i februar. Den 6. – 9. februar afvikles der DM i Århus, og den 14. - 17.
februar afvikles der Europamesterskaberne for hold i København.
Jeg vil slutte af med endnu engang at takke dig for dit virke for badmintonsporten. Jeg ønsker dig og din
familie en glædelig jul – og et godt og aktivt nyt (badminton)år.
Venlig hilsen
Jens Dall-Hansen
Kredsformand for Badminton Jylland

