SU-beretning, sæsonen 2017/18
I Christian Blittrups fravær har jeg fået lov til at holde SU-formandens beretning - og
det gør jeg med glæde, for der er igen i år ret meget at berette om. Det er ret specielt
at stå her og skulle sige netop det, for er det ikke bare gentagelser af andre års SUberetninger? Det vil nogle kunne hævde, for hvert år er der resultater, der viser, at
Højbjerg på mange parametre både er i fremgang, men også at vi er inde i en
forankringsperiode. Men særligt i år har vi haft stor sportslig succes, meget mere end
vi havde sat næsen op efter, og meget mere end vi på forhånd kunne forvente. Og
det gælder både for holdene og så sandelig også individuelt.
Fremgangen er til at spore, og lad os begynde med det bedste af det bedste ligaholdet. I en sæson, hvor det hele begyndte ret skidt med nogle nederlag, der var
lige ved at vælte det læs, som vi igennem længere tid havde bygget op mod. Vi fik et
hold, der på flere pladser var forbedret - ikke mindst med tilgangen af Anders
Skaarup Rasmussen. Men alligevel var det med nød og næppe, at holdet
kvalificerede sig til kvartfinalerne og dermed undgik det trælse nedrykningsslutspil.
Heldigvis trak de sidste års modstandere, Skovshoved ikke os, hvorfor
modstanderen i kvartfinalen blev Solrød.
Med to helt vildt gode og fantastiske holdkampe blev Solrød nedkæmpet.
Marginalerne var med os - indrømmet, men holdet fik også vist, at det kunne være
med. Herefter var vi oppe mod overmagten, Skovshoved, der med sine mange
verdensstjerner endnu engang blev vores banemænd - og siden igen vandt hold-DM.
Tillykke til dem. Men med til historien hører også, at vi på hjemmebanen - og faktisk
også i Skovshoved - fik vist holdbadminton på bedste vis. I Højbjerg i en fyldt hal,
med et godt publikum og et tændt hold, hvor selv SU-formanden (og det kan jeg godt
tillade mig at fortælle, nu han ikke er her) imponerede. Det var en fest, som vi
efterfølgende fik vi mange roser for, men som dog ikke bar os frem til medaljerne,
idet holdet mødte et godt spillende Vendsyssel-hold i kampen om bronze. Men en 4.
plads mod en 7. plads i sidste sæson er ikke dårligt. Vi håber, vi kan fortsætte
udviklingen.
Og de gode holdpræstationer prægede også sæsonen for flere af de andre hold. 2.
holdet i 2. div. er tilbage i 1. div. I de indledende runder vandt holdet 70 kampe og
tabte kun 21. I slutspillet blev scoren 31 - 21. Ganske overbevisende. Og med deres
oprykning blev der også plads til en oprykning for 3. holdet, som kommer til at spille i
2. div. Igen: Med en score, der minder en del om 2. holdets. Nu får begge hold
forhåbentlig endnu bedre modstand med holdkampe, der i højere grad udvikler
spillerne. Alle præstationer vidner om et ekstraordinært godt træningsmiljø, hvor
spillerne giver hinanden kamp til stregen i træningen, for det er ikke med “lånte fjer”,
at vi soler os i udviklingen. De fleste spillere har været i klubben i mange år, men har
blot udviklet sig som kompetente hold-badmintonspillere. En disciplin vi i Højbjerg
altid har værdsat.
Lad mig slutte holdenes præstationer med den forankrende status:

4 holdet, der mest af alt består af spillere med den højeste gennemsnitsalder med
mange solide og tidligere top-senior-spillere, holder skansen i DS. Det er et
hyggehold, som socialt har det godt med hinanden kombineret med en god omgang
fjer.
Det samme kan man sige om kredsserieholdet, der ligesom DS-holdet kom i
oprykningsslutspillet, men som reelt set ikke havde en chance for oprykning.
Op til denne sæson havde vi satset på, at vi havde spillere nok til at kunne give
mange af vores helt unge seniorspillere en udfordring med seniorholdkampe, men
her må vi desværre konstatere, at vi tog munden for fuld. Begge hold har været ramt
af mange afbud og resultatet har desværre været en trækning af holdene i midten af
sæsonen. Til den kommende sæson justerer vi ind, så vi i fremtiden indtil videre kun
har 5 hold i senior-regi. Hermed bliver der skærpet kamp om pladserne på holdene.
Som sagt er træningen præget af god intensitet. Vi har gennem sæsonen haft stor
tilslutning til vores seniortræninger. Flere ældre seniorspillere har genvundet glæden
ved badminton og spiller med ligesindede hver torsdag fra 17:45 - 19:30.
Og trupperne fungerer godt - vi er en klub med plads til alle. Vi får flere henvendelser
fra andre klubber og spillere omkring vores træningssetup. Samtidig ønsker vi også
at forny os. Vi vil i den kommende sæson lave flere træningspas på kryds og tværs
af trupperne.
Som de andre år vil det føre for vidt at fremhæve alle gode individuelle præstationer
Flere spillere har hævdet sig både nationalt som internationalt. Sejre i åbne
udenlandske turneringer til Anders Skaarup Rasmussen, Oliver Leydon-Davis,
Alexandra Bøje og Mathias Bay-Smidt - og flere rigtig gode sejre og fornemme
resultater i nationale turneringer og mesterskaber - vidner om truppens høje niveau.
Jeg vil alligevel med dog god grund (som Michael har nævnt) lige at dvæle ved to tre spillere: Anders Skaarup Rasmussen først og fremmest. Selvom Anders i de
senere år stort set kun har trænet på landsholdstræningen i Brøndby, er vi
selvfølgelig både glade og stolte over, at han igen repræsenterer Højbjerg. Vi føler,
at vi som klub har stor andel i Anders’ udvikling som badmintonspiller, og hans
niveau kan bruges som inspiration til at vise alle andre, at man ved dedikation og
træning kan blive en verdensklassespiller. Anders’ resultater i denne sæson taler sit
tydelige sprog: Sejre i Bitburger Open, et danmarksmesterskab - og så her til sidst på
sæsonen - et europamesterskab. Det er mange år siden, vi på en generalforsamling
kan fremhæve resultater i den kaliber.
Den anden, vi vil fremhæve, er selvfølgelig Alexandra Bøje. Igen i år har hun vist, at
hendes talent er kæmpestort. Sejr i Czech Open i mix med Mathias Bay-Smidt - som
i parentes bemærket også er en spiller, vi er stolte og glade for fortsat viser et endog
meget stort potentiale og udvikling, ikke mindst i holdkampene med netop Alexandra,
som blev U19 DM-vinder i mix. Og vupti så et makkerskab med Joachim Fischer og
så direkte ind i de store turneringer, bl.a. All England for så at slutte sæsonen af med
en kortvarig udtagelse - dog med efterfølgende afbud til Uber Cup-holdet. At hun nu

skilles fra Mathias i mix’en er en beslutning, vi ingen indflydelse har på, men mon
ikke de kan vende tilbage til et frugtbart samarbejde, der kan løfte dem endnu højere
op end til den meget flotte sølvmedalje, de fik ved Senior-DM, hvor de især i andet
sæt fik vist noget af det spil, der har gjort dem til et godt bud på en sejr i snart alle
holdkampe.
Traditionen byder, at vi også på generalforsamlingen uddeler forskellige pokaler. To
for holdpræstationer og to for bedste sportslige fremgang. Den kvindelige spiller, der
har vundet flest indviduelle holdkampe (for fjerde gang) er Kathrine Kaack. Den
tilsvarende mandlige er Thomas Søe
Bedste kvindelige fremgang er Alexandra Bøje, for hende er det heller ikke første
gang, hun får den. Og når vi er i den kategori af spillere, er det de helt hårdfine
fremgangstendenser, vi skal holde øje med. Når man både kan skrive en DM-sejr og
et EM på sit CV, så er fremgangen åbenlys, hvorfor Anders Skaarup Rasmussen i
hård kamp med andres fremgang tildeles netop den pokal.
Som vikarierende SU-formand vil jeg gerne slutte denne beretning med en kæmpe
tak til Ove - igen igen - Møller, for f….. da, hvad skal vi gøre uden dig. Og tak til
Mogens Søndergaard, som tilrettelægger af kampene. Tak til alle de frivillige, der gør
et stort arbejde omkring ligakampene, Tine Bay i promoveringen og vores facebookopdateringer, Lasse Eis, der holder live-scoren i gang, Søren Bräuner, som speaker
til kampene + alle andre. Uden jer ingen klub. Sådan er det bare.
Og så skulle jeg hilse fra Blittrup og sige, at han gerne vil rose vores seniorspillere og
motionister for at have taget godt imod det nye betalingssetup og hjemmesiden. Det
har lettet mange menneskers administrative opgaver.
En sidste tak skal lyde der også lyde fra mig - til bestyrelseskollegerne - tak for godt
samarbejde i alle årene. Jeg takker af nu … farvel og tak.
Niels Christian Blittrup
SU-formand

og

Lars Kaack
vikarierende “SU-beretningsfører”.

