Badminton Fyns (BF) beretning for 2018/19:
v/ formand Martin Andersen
Beretningen omhandler perioden 1. september 2018 til 31. august 2019. Det
vil imidlertid være nærliggende at omtale begivenheder, der også har fundet
sted efter 1. september 2019 frem til aflevering af denne beretning den 10.
august 2020.
Det har på alle måder været en mærkelig og anderledes sæson. Dette
skyldes selvfølgelig udbrud af Corona, som har påvirket alle aktiviteter og
arrangementer i Danmark.
Således var BF`s årsmøde planlagt til 2. april. Talent Fyns
afslutningsweekend blev aflyst og holdturneringen sluttede før tid. Heldigvis
lykkedes det at afvikle Glamsbjerg lejrene og det med stor succes. Ligeledes
har mødeaktiviteterne været anderledes og færre. Videomøder har taget
over og det er godt i visse tilfælde, men giver ikke det samme som et fysisk
møde.
I den forgangne sæson har vi haft udliciteret en række ad hoc-opgaver til
forskellige fynske klubber. Det har drejet sig om følgende:
- Danish Junior som OBK ved Julie Kryger Boe har taget sig af.
- Kredsmesterskaber som Nr. Åby ved Jens Nielsen har taget sig af.
- Kredsmatch som MBK ved Jørgen Færch har taget sig af.
- Glamsbjerg lejre som Martin Eriksen har taget sig af.
- Webmaster som Langeskov ved Lars Lyskjær har taget sig af.
Bestyrelsen har selvfølgelig det overordnede ansvar for ovennævnte
arrangementer. Vi mener, det er den rigtige måde at organisere os på. Det
samme mener lederne af de enkelte ad hoc-opgaver.
Alle ad hoc lederne fortsætter med de samme opgaver i den kommende
sæson.
Her skal nævnes nogle enkelte fakta om de forskellige ad hoc-opgaver:
- Danish Junior blev afviklet i en ny udgave i Odense i uge 42, og med
et fælles fynsk og sønderjysk hold som vinder i U-13. Dette er aldrig
sket før.
- Kredsmesterskaberne for ungdom havde igen langt flere deltagere
end sidste år.
- Kredsmatchen gik utrolig godt med en fantastisk stemning blandt
spillerne. Næste gang stiller Fyn og Sønderjylland fælles hold.
- Glamsbjerg satte rekord med fuldt hus.
- Vores webmaster har som sædvanlig udført opgaven helt perfekt.

Så stor tak til Julie, Jens, Jørgen, Martin og Lars for godt samarbejde og
veludført arbejde.
I den forgangne sæson har vi igangsat to nye initiativer med
bestyrelsesmedlem Anette Damgård som dygtig tovholder og i et
samarbejde med DGI Fyn.
TalentFyn:
TalentFyn består af 5 træningssamlinger hen over sæsonen for de fynske
spillere i U-13 MA(a-b) og U-11 A. Formålet er at samle de fynske spillere til
en masse god træning men også ryste dem sammen og give dem et
fællesskab på tværs af klubberne. Der er plads til 26 spillere på træningen og
holdet var fyldt op inden for 48 timer. Der har været rigtig gode
tilbagemeldinger fra trænere og spillere. Desværre blev
afslutningsweekenden aflyst pga covid 19. Vi gentager succesen i den
kommende sæson.
Trænerudviklingsforløb på Fyn:
Et samarbejde mellem BD`s Talent og Elite, DGI Fyn, BF, ETC-Fyn og udvalgte
klubber har igangsat et forløb for at understøtte og udvikle
træningsmiljøerne i klubberne primært igennem trænerudvikling. Målet på
sigt er, at flere klubber på Fyn har spillere på ETC Fyn. En bred indsats med
fokus på trænerudvikling der vil være til glæde for klubberne både på kort
og lang sigt.
Trænerudviklingsforløbet er startet og vil løbe over det næste år. Der sættes
massivt ind på træneruddannelse og udvikling via sparring med trænerne i
deres egne klubber.
I sæsonen har vi igen haft et godt samarbejde med DGI Fyn, og har afviklet
én fælles fynsk holdturnering og fælles individuelle fynske mesterskaber for
ungdom og veteraner. På Repr. mødet uddeler vi de fælles
hædersbevisninger- Årets klub, Årets Træner og Årets ildsjæl.
Vi har fortsat et rigtig godt samarbejde på dommerområdet med Badminton
Midtjylland og Badminton Sønderjylland. Klubberne opfordres til at finde
flere dommeraspiranter – gerne unge mennesker.
Medlemsmæssigt er vi den kreds i Danmark med størst medlemsfremgang.
Vi har fået ca. 11 procent flere medlemmer i BF og er nu oppe på 8864
medlemmer. Flot gået af de fynske klubber.
Anette Damgård stopper i bestyrelsen. Hun har fået nyt arbejde. En stor tak
til dig for godt samarbejde og veludført arbejde i kredsen og held og lykke
fremover.
Tak til de fynske badmintonledere for et godt samarbejde, og det store
frivillige arbejde, der udføres for badmintonsporten.
En stor tak til forbundet for godt samarbejde og tak til de ansatte på
kontoret i Brøndby og Vingsted, som brænder og knokler for badminton.
Tak til bestyrelsesmedlemmer i BF for rigtig godt og konstruktivt samarbejde
og tak til DGI Fyn Badminton for godt og udviklende samarbejde.

