RISHØJ IF BADMINTONAFDELING
ÅRSBERETNING FOR 2018

Sportslige forhold:
Pr. 31/12 2018 var vi 162 medlemmer mod 161 pr. 31/12 2017. Da nogle af medlemmerne spiller mere en 1
gang havde vi 191 betalende spillere pr. 31/12 2018 mod 191 pr. 31/12 2017.
Vi startede anden halvdel af sæson 2017/18 i børne- og ungdomsafdeling med 24 medlemmer pr. 31/12
2017 mod 24 pr. 31/12 2016. Det blev en god sæson, dygtigt ledet af den nye træner Anton Koch Berthelsen
med god hjælp af Eigil Christiansen som hjælpetræner og administrator. Desværre meddelte Anton, at han
ikke kunne fortsætte som træner, da han skulle aftjene sin værnepligt samt påbegynde uddannelse i
København. Derudover meddelte Eigil, at han af helbredsmæssige og aldersmæssige årsager (blev 80 år i
efteråret) ikke så sig i stand til at fortsætte arbejdet med børne- og ungdomsafdelingen efter
sæsonafslutningen. Vi i bestyrelsen tog igen kontakt til Køge Badminton Klub, der anbefalede 2 af deres
dygtige ungdomsspillere, som havde givet udtryk for, at de gerne ville gå trænervejen. Vores ungdomsleder
Sune Bach havde nogle møder med deres forældre og kom frem til en aftale, der bl.a. indeholdt en aftale om,
at de begge skulle påbegynde basistræneruddannelsen hos DGI i efteråret.
Vi startede sæsonen op d. 3/9 med 13 gengangere fra sæsonen 2017/18 og med en tilgang af mange børn og
unge i løbet af september, som ikke havde spillet badminton før, til prøvetræning. Vores nye trænere Kasper
de Lasson og Laurits Brits Sørensen er kommet godt i gang med træningen og har i efteråret deltaget i
basistræner kursus 1 og 2 og tilmeldt kursus 3 i foråret 2019. Kursusudgifterne kr. 12.000 er fuldt ud
sponsoreret af DGI/DI. På grund af deres unge alder (15 og 16 år) har vi fundet det nødvendigt, at der bør
være en voksen tilstede i hallen i løbet af træningen og har derfor etableret en vagtturnusordning, som
medlemmerne og forældrene kan tilmelde sig. Den fremgår af vores hjemmeside og der er stadigvæk ledige
pladser i resten af sæsonen. Vi har investeret i 10 nye ketchere til afdelingen for kr. 3.000 også fuldt ud
sponsoreret af DGI/DI. Mandag d. 17/12 havde afdelingen juleafslutning med stor deltagelse af børnene med
sodavand, æbleskiver og slikposer. Hele holdet fik sig en særlig overraskelse, da de fik overrakt de nye
klubdragter med logo (badminton i Køge Nord), der straks blev afprøvet. Det er OK Benzin og
SuperBrugsen i Ølsemagle, der har sponsoreret en del af klubtøjet gennem Rishøj Idrætsforening.
Pr. 31/12 2018 bestod børne- og ungdomsafdelingen af 23 medlemmer i aldersgruppen 9-14 år, hvoraf 14 er
drenge og 9 er piger.
For Seniorafdelingens vedkommende fortsatte sæson 2017/18 som den sluttede med træning mandag og
onsdag aften med ledige baner sent onsdag aften.
Vores 2 hold i DGI’s holdturneringer fortsatte med kampe i foråret og holdet ”Motion 4+4 Serie 6 pulje 1”
vandt turneringen og rykker dermed op til næste sæson; holdet ”60+, 4 Herrer i B-rækken” sluttede som
nummer 7.
På grund af det begrænsede antal deltagere i de sidste par års klubmesterskaber blev det besluttet ikke at
afholde noget klubmesterskab i 2017 til stor fortrydelse for de medlemmer, der trods alt deltog i de senere års
klubmesterskaber. Vores nye sportschef besluttede derfor at gøre en ekstraordinær indsats for at genoptage
klubmesterskabet i 2018 og det blev gennemført d. 14. april med 32 deltagere. Vinderne er tidligere blevet
annonceret i Nyhedsbrev nr. 5, maj 2018.
Vi startede sæsonen 2018/19 mandag d. 3/9 og banerne var fyldt op allerede ved sæsonstarten bortset fra
nogle baner sent onsdag aften. Det ville være godt, hvis vi kunne få udnyttet flere af banerne den sene
aftentime om onsdagen, da vi kan risikere at miste banerne i hal A i den time, hvis der kommer andre
brugere af hallen, som ønsker at gøre brug af den på det tidspunkt.
For sæsonen 2018/19 deltager vi igen med 2 hold i DGI´s holdturneringer. Hold ”MOT 4+4 er rykket op i
turneringen og har derfor fået sværere modstandere. Hold 4 herre 60+ er efterhånden kommet op i alderen, så
der er stor aldersforskel ned til modstanderne. Holdene har fået nye klubdragter med logo, magen til

ungdomsspillernes. En stor tak til de 2 holdledere, Jytte og Torben Lind, der har gjort et stort stykke arbejde
med at skaffe baner og spillere til turneringerne.

Husmoderafdelingen (fremadrettet kalder vi den for Torsdagsafdelingen) fortsatte i foråret 2018 med 35
medlemmer, hvoraf 17 er kvinder og 18 mænd. Det var dog sjældent nødvendigt med oversiddere, hvilket
formentligt skyldes pensionisterne rejselyster og skader. Efterårsturneringen startede med en ændring af
spilletiden som følge af skolen øgede brug af hallen. Den nye spilletid er 9:15-11:15. Et af medlemmerne,
Verna Hansen, fyldte 80 år d. 29/10 og bliver derefter æresmedlem i næste sæson, hvis hun fortsætter sit
medlemskab.

Sociale forhold
Vores afslutningsfest blev afholdt d. 21/4 2018 med et deltagerantal på 47 personer mod 52 sidste år. Det
blev som sædvanlig en dejlig aften med god mad og efterfølgende dans mv.
Torsdagsafdelingen har sædvanen tro haft både en julefrokost og afslutningsfrokost med stor fremmøde og
hyggeligt samvær.
Administrative forhold
Vores hjemmeside på adressen www.rishoej-badminton.dk, har ifølge statistikken haft over 4.000 søgende i
2018. Vi har i 2018 udgivet 3 udgaver af vores nyhedsbrev og det seneste nyhedsbrev, nr. 7 er udgivet i
januar 2019.
Kommunikationsudvalget overvejede sidste år at lave en Rishøj-Badminton Facebook side og havde
forespurgt medlemmerne, om de ville være venner (følge os) på Facebook. På grund af den yderst
begrænsede respons har vi skrinlagt projektet indtil videre.
På generalforsamlingen d. 6/2 blev der valgt flere nye medlemmer ind i bestyrelsen. Som det er bekendt,
havde afdelingen ikke haft nogen formand i 3 år, men Arno Holck havde meldt sig som kandidat og blev
valgt for 1 år. Herudover blev Helge Gohr valgt som næstformand, Tinne Jensen blev valgt som sportschef
og Sune Bach blev valgt som ungdomsleder.
Desværre har Arno Holck meddelt at han ikke modtager genvalg på generalforsamlingen d. 12/2, hvilket
betyder, at vi nu igen skal ud og søge en formand. Desuden har vores mangeårige medlem Annie PaaskeMøller også valgt ikke at modtage genvalg efter 40 år på diverse poster i bestyrelsen, senest sekretær. I
nyhedsbrev 7 januar 2019 har vi gjort opmærksom på situationen og efterlyst kandidater til de to ledige
poster i bestyrelsen
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