
Skalborg Sportsklub Badmintonafdeling, beretning 2016/2017 
Vi er i efteråret 2016 100 medlemmer i Skalborg SK badminton fordelt på 24 0-12 årige, 20 13-18 årige, 14 

19-24 årige, 36 25-59 årige og 6 over 60. Fordelingen er 68 mænd og 32 kvinder. 

Hermed beretningen fra ungdoms- og senior-afdelingerne, som til daglig varetages af Finn Nielsen og Lasse 

Todberg 

Ungdomsafdeling 

Ungdomsafdelingen har pt. ca. 55 medlemmer. 

Anders Bisgaard har forestået træningen på mandage og fredage til stor tilfredshed. Frederik og Gorm 

Nielsen har forestået træningen onsdag og fredag. Derud over fungerer Camilla Duus som hjælpetræner. 

Sammen har trænerteamet tilrettelagt træningen efter den nye ungdomsstrategi, som bestyrelsen vedtog i 

foråret 2016. Kort fortalt er den følgende:  

Vores overordnede målsætning er at vores ungdomsspillere efter deres U17 sæson kan indgå på et af vores 

seniorturneringshold. Konkret ønsker vi at minimum 5 spillere per 3. årgang skal opnå at spille 

seniorbadminton på turneringsplan i Skalborg SK. Vi ønsker dermed at sikre at ungdomsafdelingen er den 

primære kilde for talenter til vores seniorhold.  

For at opnå dette bør ungdomsspillere, som har et ønske om at spille seniorturneringer, minimum være på 

B-niveau når de er andetårs U15-spillere. Derfor ser vi gerne at spillere med disse mål aktivt deltager i 

ungdomsholdturneringer- og stævner udover træningen i Agri Nord Idrætscenter. 

I denne sæson er der tilmeldt 6 hold i holdturneringen. Holdene er i følgende rækker 1 hold i U11D, 2 hold i 

U13D & 1 i U13A, samt hold i U17/U19B og M. 

Tak til de forældre, der hjælper til med kampafviklingen her i rollen som holdledere. 

Der har igen i år været en stor aktivitet omkring deltagelse i åbne stævner for ungdomsafdelingen. En fast 

skare på omkring 8-10 ungdomsspillere deltager jævnligt i disse turneringer, der virkeligt modner spillerne. 

Bestyrelsen har, som tidligere beskrevet, sat en sportslig målsætning om, at afdelingen skal fostre minimum 

5 U15B-spillere over en 3 års periode. Vi har pt. følgende spillere der rangerer som A-spillere eller derover: 

U11A: Luna Torp 

U13A: Jonas Bjerregaard og Magnus Christensen 

U17M: Ida, Frederik L og Valdemar 

U17A: Camilla, Marcus, Asmus og Andreas 

Året har desuden budt på en række toppræstationer i individuelle stævner for en række af ungdomsspillerne. 

Stort tillykke herfra! 

Senior 

Seniorafdelingen har i denne sæson oplevet stor tilgang og er helt oppe på 46 spillere (inkl. ungdomsspillere 

som er tilknyttet seniorholdene)  



Det er gået over alt forventning i denne sæson hvor vi har hele 5 hold med i holdturneringen. Status lige nu 

er at første og andetholdet er med i oprykningsspillet til Danmarksserien og Kredsserien - vi har rigtig gode 

chancer for at få andetholdet til at rykke op.  

Serie 2-holdet er suverænt nummer 1 og ser ud til at rykke op i Serie 1 i denne sæson.  

Herre Senior A og B er stadig med i kampen om det nordjyske mesterskab, og ligger pænt til i toppen. 

Socialt fungerer seniorafdelingen rigtig godt hvor mange spillere er blevet 'bedste venner' på kryds og tværs 

med personer som de ikke kendte før de startede i Skalborg SK. Der er også afholdt julefrokost i senior 

afdelingen med god deltagelse fra medlemmerne. Der blev skålet og hygget med konkurrencer, indefodbold 

og badminton.  

Aktiviteter 

I april afvikledes klubmesterskaberne med over 90 kampe, fantastisk opbakning – en rigtig god dag. 

I weekenden d. 5-6 november 2016 afholdte SSK et åbent U9-U13 ungdomsstævne, Li-ning Cup med ca. 

100 deltagere og 175 kampe. Tak til alle der bidrog i at gøre dette arrangement til en kæmpe succes. 

I weekenden 23 april 2016 afholdte SSK et åbent U15-U19 ungdomsstævne, Li-ning Cup med ca. 25 

deltagere og 40 kampe. Det er stævne, som vi også afholder i 2017 og vi håber på øget tilslutnig pga. den 

gode feedback vi fik i 2016. Tak til alle der bidrog til dette arrangement. 

I løbet af året har vi en række aktiviteter. Efterårssæsonen blev skudt i gang med den årlige Rønbjerg-tur 

med masser af såvel ungdoms- som seniorspillere. Der blev hygget, badet i svømmehal, spillet paintball og 

selvfølgelig badminton.  

Der har også i år været besøg af vores svenske venskabsklub fra Göteborg med masser af unge spillere. 

Turen er af lidt social karakter for spillerne, men der blev også afviklet et godt stævne med masser af gode 

kampe mellem svenskerne og SSK. Dette arrangement giver et godt tilskud til afdelingskassen, så derfor 

mange tak til de forældre, der deltog med deres assistance i forbindelse med dette. 

Der også afholdt en god juleafslutning med æbleskiver og saftevand. Der blev udtrukket lidt gevinster til 

dem der har solgt juleskrab. Mange tak for det, det giver ca. 7000 kr. til klubben. Tak til de frivillige i 

køkkenet. 

Økonomi 

I badmintonafdelingen havde vi i 2016 indtægter på 175.000 og udgifter for 236.000, hvilket giver os et 

samlet underskud på 61.000. Dette underskud var forventet idet vi har øgede udgifter til trænere og bolde, 

som er de to største poster. Derudover har vi ikke længere mulighed for at få tilskud fra Skalborg Kiosk, og 

SKAT’s ”erstatningsfond” blev desværre ikke ansøgt i tide. Dette er rettet i 2017! 

I forbindelse med de øgede udgifter foreslår vi derfor en mindre kontingentøgelse på årets generalforsamling. 

Derudover kan vi kun opfordre spillere og forældre til at hjælpe med til de opgaver SSK arrangerer idet det 

er en god indtægtskilde. 



2017 

Sæsonen 2017/2018 kommer til at blive rigtig spændende for Skalborg SK badminton. Der er gang i en god 

udvikling på ungdomssiden og samtidig har flere seniorhold mulighed for oprykning. Seniorafdelingen skal i 

næste sæson også have ny træner som vi i øjeblikket søger efter.  

Endeligt bliver det også spændende med nye kræfter i bestyrelsen bl.a. på formandsposten. 

 

Som afslutning vil jeg sige at det har været et spændende år som formand, hvor jeg er specielt glad for at vi 

har lavet en ny ungdomsstrategi, opdateret vores årshjul, arbejdet med at forbedre kommunikation med 

medlemmerne og afholdt succesfulde ungdomsstævner samt svenskerbesøg. Jeg er ærgerlig over ikke at 

fortsætte, men grundet min langvarige skade er motivationen der ikke længere. 

Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til resten af bestyrelsen, som har været dygtige til at tage imod de 

opgaver jeg har uddelegeret, og selvfølgelig de frivillige og forældre, som hjælper os med turneringer, 

stævner osv. 

 

Mads Lauridsen 

Skalborg SK Badminton formand 2016/2017 


