
RISHØJ IF BADMINTONAFDELING 

ÅRSBERETNING FOR 2019 

 

 

Medlemmer: 

 

Pr. 31/12 2019 var vi 146 medlemmer mod 162 pr. 31/12 2018. Da nogle af medlemmerne spiller mere en 1 

gang havde vi 173 betalende spillere pr. 31/12 2019 mod 191 pr. 31/12 2018. Tilbagegangen skyldes 

hovedsageligt det faktum, at vi alle bliver ældre og dermed flere skader og sygdom. 51 af vores medlemmer 

er 70 år eller mere pr. 31/12 2019 mod 47 sidste år. Vi mistede desværre i 2019 et mangeårigt medlem, Janne 

Hansen, der afgik ved døden d. 28/9. 

 

Sportslige forhold: 

 

Ungdomsafdelingen har af hensyn til trænerbemandingen valgt at skifte træningsdag fra mandage til 

onsdage. Mange af vores medlemmer havde fået indpasset mandagens badmintontræning i deres øvrige 

ugeprogram, så det betød i starten et stort frafald i antallet af eksisterende medlemmer. Kun 4 mødte op til 

første træningsgang onsdag d. 4. september 2019. Siden har antallet af medlemmer vokset støt og vi er nu 

oppe på det samme antal medlemmer som før sommerferien 2019. Faktisk er vi tæt på at have fyldt holdet 

helt op. Ca. 3/4 af medlemmerne på det nuværende ungdomshold er kommet til efter sommerferien. Pr. 

31/12 2019 bestod børne- og ungdomsafdelingen af 22 medlemmer i aldersgruppen 10-14 år, hvoraf 18 er 

drenge og 4 er piger. 

 

Et af målene for foreningen og de nye trænere er at få så mange af medlemmerne fra ungdomsholdet ud og 

spille begynderstævner. Enkelte af ungdomsholdets medlemmer har deltaget ved et par begynderstævner og 

stævner for mere øvede spillere, men det vil give medlemmerne et kæmpe rygstød og en tro på egne evner at 

komme ud og deltage i et begynderstævne. Interessen for især begynderstævner er til stede blandt 

medlemmerne – især når de får et kærligt skub. For at gøre det så nemt og trygt for vores egne unge, har vi 

planlagt at afholde et officielt begynderstævne i Køge Nord Sport Center med Rishøj Badminton som vært 

den 22. februar. Håber at så mange som muligt af vores egne medlemmer på ungdomsholdet vil trodse 

vinterferien og repræsentere Rishøj Badminton på bedste vis. 

 

Et andet initiativ, som vi afprøver i 2020, er et styrket forældresamarbejde. Vi forsøger at åbne dørene for 

både medlemmer og forældre, hvor vi både kan vise dem elementer i træningen og skabe en hyggelig ramme, 

hvor vi fortæller forældrene om træningen og kommende arrangementer. Vi får nok kun afprøvet konceptet 

1-2 gange før sommerferien, men håber, at vi kan bygge bro mellem trænere og forældre i forhold til 

fremtidige aktiviteter. 

 

Behovet for et tættere forældresamarbejde viste sig tydeligt i forbindelse med vores deltagelse i 

Diabetesforeningens skrabelotteri i 2019. Det gik meget trægt med at få indsamlet pengene og de 

overskydende lodsedler, men i skrivende stund ser det heldigvis ud til, at vi kan forvente at få ca. 1700 kr. i 

foreningskassen. Det er langt bedre end først frygtet. Det er dog langt fra sikkert, at vi deltager i salget af 

Diabetesforeningens skrabelodder til næste år. 

 

Afslutningsvis har det nye trænerteam virkelig skabt en positiv ånd på holdet og været stærkt medvirkende 

til, at vi igen er oppe på 22 medlemmer på ungdomsholdet. Vi håber på et fortsat samarbejde i den nye 

sæson, hvor vi i fællesskab kan gøre ungdomsbadminton i Køge Nord til et endnu mere attraktivt og 

afvekslende fritidstilbud for byens børn og unge. 

 

For Seniorafdelingens vedkommende fortsatte sæson 2018/19 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 4 pulje 1” 

rykkede op sidste sæson, men fik dermed sværere modstandere og klarede det ikke så godt og sluttede som 

nummer 8 og sidst og er rykket ned igen; holdet ”60+, 4 Herrer i B-rækken pulje 1” sluttede som nummer 6 

og sidst. 

 



Klubmesterskabet blev gennemført d. 13. april desværre med alt for få deltagere på trods af en ihærdig 

aktivitet af vores sportschef. Vi forventer at gennemføre klubmesterskabet igen i 2020 med forhåbentlig flere 

deltagere 

 

Vi startede sæsonen 2019/20 mandag d. 2/9 og det viste sig desværre, at der var en del medlemmer, der 

meldte forfald og der blev derfor en del baner ledige ved sæsonstarten både mandag og onsdag aften. 

Heldigvis blev nogle af banerne besat i løbet af efteråret. Det er fortsat vanskeligt at få udnyttet banerne den 

sene aftentime om onsdagen og 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 2019/20 deltager vi igen med 2 hold i DGI´s holdturneringer. Hold ”MOT 4+4 er rykket ned fra 

serie 4 til serie 5 og har indtil nu klaret sig nogenlunde. Hold 4 herre 60+ er efterhånden kommet op i alderen 

og der er stor aldersforskel ned til modstanderne så de har endnu en sejr til gode. 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, hvilket ikke er let.  

 

 

Torsdagsafdelingen fortsatte i foråret 2019 med 32 medlemmer, hvoraf 18 var kvinder og 14 mænd. Det var 

dog sjældent nødvendigt med oversiddere, hvilket formentligt skyldes pensionisterne rejselyster og skader. 

Efterårsturneringen startede vi op med 30 medlemmer, hvoraf 16 er kvinder og 14 er mænd, samt en ændring 

af spilletiden som følge af skolens øgede brug af hallen. Den nye spilletid er 9:30-11:30. Et af medlemmerne, 

Birgit Christiansen, fyldte 80 år d. 24/10 og bliver derefter æresmedlem i næste sæson, hvis hun fortsætter sit 

medlemskab. 

 

 

Sociale forhold 

 

Vores afslutningsfest blev afholdt d. 13/4 2019 med et deltagerantal på 44 personer mod 47 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 stort fremmøde og 

hyggeligt samvær. 

 

Administrative forhold 

 

Vores hjemmeside på adressen www.rishoej-badminton.dk, har ifølge statistikken haft 5.897 søgende i 2019. 

Vi har i 2019 udgivet 2 udgaver af vores nyhedsbrev og det seneste nyhedsbrev, nr. 8 er udgivet i oktober 

2019. 

 

På generalforsamlingen sidste år blev der ikke valgt nogen formand. Det er selvsagt et problem at fortsætte 

afdelingen uden en formand. Vi håber, at der melder sig en kandidat på generalforsamlingen. Hvis der skulle 

være en eller flere medlemmer, der skulle få lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, er vedkommen meget 

velkommen og kontakt en af os, så skal vi gerne fortælle om opgaverne og deres omfang. 

 

Køge, d. 11. februar 2020    Bestyrelsen 

http://www.rishoej-badminton.dk/

