
Ungdomsudvalgets beretning 2017 

Vi har nået vores målsætning i ungdomsudvalget med mere end 250 spillere. Vi er 
faktisk oppe på 280 medlemmer, det højeste antal ungdomsmedlemmer i de år jeg 
har været med 

Lige nu summer hallen af børn der har forlænget sæsonen med sommertræning, 
mere end 130 børn træner stadig, det er langt flere end sidste sæson og vi er 
blevet nødt til at lave ekstra hold. Børnene veksler mellem at træne ude og inde, og 
som noget nyt bliver en gruppe af spillerne tilbudt yoga for børn, et spændende 
projekt, som vi glæder os til at følge. 

Igen i år har vi haft et samarbejde med fire folkeskoler - Kragelundskolen, Holme 
Skole, Skåde Skole og Rundhøjskolen. Vi har tilbudt, i en periode, at overtage 
idrætsundervisningen for skolernes yngste klasser. I den periode skulle eleverne 
kun spille badminton. Eleverne har fået 5 x kvalitets-badmintontræning i vores hal 
med gode ketsjere, rigtige fjerbolde og med en dygtig begynderinstruktør + et par 
hjælpere. Der er ingen tvivl om at dette tiltag, har været med til den øgede 
medlemsfremgang i ungdom.  

Vi kan med rette sige, at vi er en klub for både bredde og elite. Og børnene lærer at 
spille badminton i Højbjerg. Hver weekend høster børnene masser af medaljer og 
pokaler rundt omkring i landet. 

Til DM for Elitespillere fik vi i år følgende Danmarksmestre: 

Jacob Houe Andersen U13 vinder såvel HS som MD, desuden bliver Jacob udnævnt 
til årets topscorer af Badminton Danmark, i Højbjerg bliver han derfor også kåret 
som Årets Spiller 

Kathrine Secher U13 vinder MD sammen med Jacob 

Mads Vestergaard og Kamma Secher U15 vinder MD 

Alexandra Bøje U19 vinder Danmarks mesterskabet i såvel MD som DD 

Der ud over fik vi flere sølv og bronze medaljer 

Højbjerg har været godt repræsenteret på de forskellige landshold og har opnået 
flotte hold- og individuelle resultater 

Vi har haft nogle rigtige gode hjemmestævner, med mange deltagere og opbakning 
fra forældre og sponsorer, dette har alt sammen været med til at give gode 
indtægter til klubben. Tusind tak til alle de frivillige, der har hjulpet til i forbindelse 
med vores hjemmestævner. 

Vi har haft 22 hold i holdturneringen med i alt 123 spillere. Højbjerg er den klub i 
Danmark med næst flest hold. Godt halvdelen af disse hold spillede sig videre til DM 
for hold i deres respektive årgange og klasser. Vi fik mange fine resultater og 



oplevelser denne weekend. Jeg vil her nævne at såvel vores U11 hold som vores 
U13 hold er Danmarks bedste – og dette for 3. år i træk. Virkelig flot. 

Vi har været til holdturnering i Ungarn med både vores U13 og U15 hold. Her fik vi 
lov at deltage som klubhold og i turneringen mødte holdene landshold fra flere 
europæiske lande. Vore U13 hold vandt på fornemmeste vis denne turnering i 
Ungarn 

For ikke mange weekender siden lavede vi en fælles klubtur til DMU. Højbjerg var 
med sine 73 spillere den klub af alle, der havde flest spillere til DMU. Herudover var 
der 10 trænere/spillere, som havde valgt at støtte op og coache spillerne hele 
weekenden. Et stort antal forældre sørgede for, at praktikken gik op i en højere 
enhed. Det er en fornøjelse at se, hvordan spillerne hygger sig sammen uden for 
banen og giver den “fuld gas” inde på banen. Med 36 medaljer – 12 Guld, 8 Sølv og 
16 bronze blev vi 2. bedste klub i Danmark, målt på antal medaljer.  

Fra ungdomsudvalget vil vi også gerne nævne, at det var skønt at se, at klub- og 
fællesskabsfølelsen også var at mærke – til trods for at børnene var fordelt i mange 
haller i Grindsted-området, Alle både store og små, unge som gamle – tog sig godt 
af hinanden. Mange forældre hjalp til, og uden frivilliges hjælp kan en sådan tur slet 
ikke lykkes. 

Ved DR-showet Sport 2016 først i januar, havde Højbjerg en repræsentant, Asger 
Skotte Lippert, blandt de 3 nominerede til titlen som Årets Kammerat, vi vandt 
desværre ikke, men Asger og kammeraterne fik en fantastisk oplevelse i Boxen i 
Herning og kunne drage hjem med 10.000 kr til en oplevelsestur for holdet 

Højbjerg Badminton Klub, blev i år kåret som Årets ungdomsklub i Badminton 
Midtjylland. Det er især det, at vi har gjort noget nyt for at knække den kedelige 
nedadgående kurve i medlemmer i især ungdomsafdelingen, at BD-Midtjylland 
mente, at den fornemme hæder skulle tilfalde Højbjerg. Vores samarbejde med de 
mange skoler, der er i vores nærområde har givet anledning til respekten. 

Højbjerg er en klub med et stort aktivitetsniveau – det er vi glade for – det kræver 
meget af alle. Hæderen er en anerkendelse, som vi glæder os over, og vi nyder det 
– og så fortsætter vi ellers det store arbejde. 

Jeg vil gerne slutte af med at takke en masse mennesker der er med til at støtte op 
om Ungdomsarbejdet i Højbjerg Badminton Klub. Trænerne der hver dag på bedste 
vis sørger for at dygtiggøre vores spillere. Michael Kjeldsen der holder styr på 
trænerne og træningen, finder på nye ideer og holder gang i ungdomsudvalget. 
Tine Bay der sørger for at der er liv og likes på Facebook siden, Ove der heldigvis 
stadig holder ud i buret, Stine for 2 dejlige år i cafeen. Bestyrelsen for et godt og 
frugtbart samarbejde. Ungdomsudvalget der alle hver og en, på hvert sit område 
gør en kæmpe indsats for at få hjulet til at dreje. Susan og Ole Stig laver de bedste 
stævner. Trine laver den mest fantastiske Fanø lejr. Peter har total styr på 



holdkampene og holdlederne.  Susan, Trine og Anne stod bag en fantastisk tur til 
DMU. Mette har ikke kun arbejdet for vores hjemmeside, men har også haft en 
finger med på alle vores mange arrangementer. Jeg håber af hjertet af vores nye 
struktur af UU, vil gøre ungdomsarbejdet nemmere for jer frem over. 

Så gik der lige pludselig 10 år som formand i ungdomsafdelingen og i bestyrelsen, 
jeg vil gerne sige Højbjerg badminton Klub 1000 tak for masser af gode oplevelser 
og venskaber for mig og min familie. Jeg vil ønske den nye ungdomsformand og 
Højbjerg Badminton Klub god vind fremover 

Mette Suder 

Ungdoms formand 


