
SU-beretning, sæsonen 2016/2017 
 
Hvad afgør om en sæson er en succes - sådan samlet set? Det kan man spørge sig selv om, især når 
man som SU-formand skal skrive årets SU-beretning. Og hvad skal man vægte - de individuelle sejre, 
spillernes fremgang - eller det, som vi altid gør i Højbjerg: Holdenes resultater. En spiller kan måske 
opleve sin sæson som en succes, men hvis samme spiller ikke har haft succes på et hold, er det vel 
ikke helt i orden at sætte sin egen præstation over det, som er holdets / klubbens resultater. Jeg 
synes som SU-formand, at dette års sæson har været en succes. Vi har haft succer, og vi har også 
haft resultater, der kan opleves som irriterende - det vender jeg tilbage til. 
Lad mig begynde med en af succeserne: Vi har haft en fin medlemsfremgang. I løbet af de seneste to 
år er der kommet 25 nye seniorspillere til. En af forklaringerne er, at vi har været bedre til at give 
vores ungdomsspillere, der er rykket op som seniorer, men som ikke bare naturligt glider ind på de 
bedste hold, et rigtig godt træningstilbud. Det skyldes bl.a., at vi med stor succes har lavet en trup 
bestående af de yngste seniorer med en gruppe af gamle turneringsspillere. Denne “ung-gammel 
seniortrup” træner torsdag 17.45-19.30. De unge U17/19 spillere træner sammen med de rutinerede 
spillere, der gerne vil spille en gang om ugen. Kampe mellem de to grupper har fungeret utrolig godt 
og er meget givende for både de unge og de gamle, der får en fin variation i træningen. 
 
En anden årsag til fremgangen er, at vi har fået en ekstra træningstrup op at stå. Onsdag aften i 
Lyseng hallen kl 19.00-21.00 fik vi startet en hel ny senior gruppe af unge U17 spillere sammen med 
nye og næsten nye seniorspillere, der gerne vil starte til badminton. Denne gruppe er også blevet en 
stor succes og har stort set været helt fyldt. Tiltag, der har bidraget til en seniorafdeling, der i antal er 
ved at være oppe på antallet i “gamle dage”. Vi er nu 65 seniorspillere. Fordi vi er flere spillere, kan 
det tænkes, at vi til den kommende sæson etablerer en ekstra trup tirsdag kl 19.00-20.00. Vi er endnu 
ikke helt på plads med strukturen for træningen, idet vi selvfølgelig også skal tage hensyn til 
motionisterne og ungdomstræningen.  
Og hvis jeg fortsætter i et fokus på træningen, så har vi tilføjet ekstra træninger for flere af de bedste 
seniorspillere, så de har haft morgentræninger, mandag, onsdag og fredag morgen her i klubben. 
Mellem 6 og 14 spillere deltager. Så vi kan sige, at vi har et tilbud til alle grupper af seniorer.  
Og det har også ført til flotte sportslige resultater: Vi har i år haft 6 seniorhold i holdturneringen og for 
2. år i træk øger vi nu antallet af seniorhold med 1 ekstra hold i serie 1. Fra næste sæson har vi 
således 7 seniorhold i Højbjerg Badminton Klub, hvorfor vi er  blandt landets største seniorafdelinger.  
 
Sportslige resultater: 
1. holdet 

● Mål: Top 8 og dermed deltagelse i kvartfinalen. 
● Målet blev indfriet med en 8. plads og 2 kampe mod Skovshoved, der lige som i sidste sæson 

valgte os som modstandere i kvartfinalerne. Og som alle nok ved, tabte vi - og Skovshoved 
kunne i torsdags for første gang i 48 år vinde et danmarksmesterskab i holdturneringen. 
Tillykke til dem. 

2. holdet 
● Mål: At blive i 1. division.  
● Dette lykkedes desværre ikke og holdet må igen ned i 2. division. Det har været en svær 

sæson med mange dygtige og udfordrende modstandere. En lærerig sæson, og den erfaring 
kan vi tage med i 2. division.  

3. holdet 
● Mål: At komme med i top 4 og undgå nedrykningsspil.  
● Holdet overrasker positivt med en 2. plads i puljen og spillede derfor med om oprykning i 

slutspillet. Dog kunne holdet ikke avancere, da 2. holdet ikke bevarede deres plads i 1. 
division.  

● Mange spillere gør det rigtig godt på dette hold, og specielt de unge piger, der kommer op fra 
ungdom, klarer det super godt. 

4. holdet 
● Mål: at rykke op i Danmarksserien 
● Efter en super flot og disciplineret sæson sikrede holdet sig oprykning til Danmarksserien. 

Selvom der ikke altid var den store modstand i alle holdkampe, så har der gennem hele 
sæsonen været en rigtig god energi og kampgejst, som er vigtig for den kommende sæson i 
DK-serien. 

5. holdet 
● Mål: Oprykning til Kredsserien. 



● Efter oprykningsspillet skulle holdet sikre sig den endelige oprykning til Kredsserien i en knald 
eller fald kamp mod Bolbro i Randers. En super indsats fra alle spillere sikrede 5. holdet 
oprykning for 2. år i træk. Der har været stor udskiftning af spillere på dette hold, men alle, 
som har været en del af det, har ydet en stor indsats for at oprykningen i Randers kunne blive 
en realitet. 

6. holdet 
● Mål: Forblive i serie 1 
● Målsætningen blev nået, på trods af at holdet spillede om nedrykning. I nedrykningsspillet 

blev der vist god Højbjerg-ånd, og alle spillere kæmpede for at undgå nedrykning. Vi har 
niveau til at spille med her, men det er klart med skader og afbud oppefra, så er der stor 
udskiftning af spillere på dette hold. Det giver dog en god mulighed for vores helt unge 
spillere, og de griber chancen, og det er fedt at se. 

 
Vi har 6 hold, og som sagt et nyt 7. hold til den kommende sæson. 1. holdet i ligaen - og så med hold 
nedad til serie 1. Det er skuffende - og det som jeg indledningsvis kaldte irriterende - at 2. holdet ikke 
klarede skærene i 1. div. Særligt i betragtning af, at vi kan forvente, at 2. holdet til den kommende 
sæson bliver forstærket, idet det er kendt af alle, at vi får tilgang på øverste hylde med Anders 
Skaarup Rasmussens tilbagevenden til Højbjerg. Og vi har også lavet aftale med Iben Bergstein, der 
helt sikkert vil forstærke 1. holdet. Men forhåbentlig kan holdet vende tilbage til 1. div., så også 3. 
holdet måske kan rykke op.  
 
Trupperne fungerer godt, der er en god stemning, og vi er en klub, der har plads til spillere, der vil 
noget med sin sport, og spillere, der også vil have plads til andet i livet end badminton. Sæsonen 
startede med en god lejr på Fanø med 24 seniorspillere - her skal man tænke på, at mange af de 
unge spillere var på Fanø med UU-afdelingen. Vi havde 22 spillere afsted til La Santa-sport i en uge. 
Disse 2 lejre var et rigtig godt startskud for sæsonen både socialt og spillemæssigt. 
 
Det vil føre for vidt at opregne alle de gode resultater, som enkelte spillere har opnået i sæsonen, 
men lad mig alligevel nævne fremgang og gode resultater for flg. spillere: 

● Kasper Dinesen nr. 9 i DK i HS 
● Mathias Bay nr. 8 i DK i Mix. 
● Individuelt vinder Alexandra Bøje sølv ved senior-DM sammen med Lene Grebak, Solrød. 

Samme bedrift i dd. gentog hun til EM for U-19 spillere, denne gang med Julie Dawall, 
Værløse. Til samme mesterskab vinder Jesper Toft bronze med Daniel Lundgaard, Værløse. 

● Ved DM for U19-spillere vinder Alexandra Bøje både DD og Mix og Jesper Toft bliver nr. 2 i 
HS og HD efter en skade i finalen i HS. De var begge med på U19 landsholdet til VM i 
november, hvor holdet blev nr. 7. 

 
Flere af vores spillere er også begyndt at vinde turneringer i udlandet - også her vil det føre for vidt at 
opregne alle de gode resultater, men det er opløftende for spillerne, at de også kan begå sig 
internationalt. Vi vil gerne bidrage til, at vores spillere udvikler sig, og flere af de bedste spillere skal 
have internationale erfaringer for at blive medaljetagere ved store mesterskaber. Sidst da Anders 
Skaarup Rasmussen spillede i klubben, deltog han også med vores mellemkomst i internationale 
begivenheder, og i dag indtager han en plads i verdenseliten i hd. Højbjerg skal være med til at 
udvikle spillere til vores landshold. 
Trænerteamet har igen i år bestået af Michael Christensen og Michael Kjeldsen, som begge har 
leveret en fantastisk indsats til træningen, men også i forbindelse med coaching til ligakampene, 
holdturneringen og individuelle stævner. Vi har valgt at forlænge aftalen med begge trænere til næste 
sæson.  
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde i denne sæson, og jeg håber på fortsat 
godt samarbejde i kommende sæson. 
 
Tak til Ove Møller for fortsat at være en vigtig bidragsyder for alle spilleres træninger. Tak til mit 
spillerudvalg og til hyggeudvalget, som bidrager til, at de sociale aktiviteter fungerer. 
 
Sidst, men ikke mindst er der selvfølgelig også en stor tak for samarbejdet med den øvrige 
bestyrelsen. 
 
Christian Blittrup, 
SU-formand. 


