
 Referat fra ungdomsafdelingen. 

 

Som formanden allerede har været inde på, må vi desværre igen konstatere at 

badminton sporten har det svært, og vi igen har haft nedgang i medlemstallet, ikke 

mindst i ungdomsafdelingen. Og på tros af vi har opjusteret på trænersiden, med prof. 

træner til de bedste ungdomsspillere, er afdelingen skrumpet med 15 – 20 spillere. 

 

Heldigvis har de så nydt godt af den ekstra træning og gjort det godt i turneringerne. 

 

2 af vores turnerings hold var som vinder udtaget til LM, og kom hjem fra Fredericia 

som henholdsvis 1. og 2. i deres række. 

 

20 af vores ungdomsspillere har deltaget i individuelle turneringer arr. af andre 

klubber samt Landsdels- Sjællands- og Landsmesterskaber og lavet fine resultater. 

Og hvis alt går vel få vi en spiller i mesterrækken inden sæsoner slutter. 

 

Der ud over har vi været fint repræsenteret i de 4 begynderstævner som vi arr. 

sammen med Slangerup, Skibby og Kirke-Hyllinge. 

Det er nogle meget populære stævner, der i år også havde gæstespillere fra Vanløse, 

som havde hørt om vores arr. og gerne ville prøve noget i den stil. 

 

KM som i ungdomsafdelingen plejer at være et højdepunkt, blev desværre noget af en 

fuser. En årsag var at U 15 holdene var i Fredericia i den weekend, men også at vi 

manglede 20 – 30 tilmeldinger.  

 

Som sagt har Lars Klintrup og Claus Bruun trænet de ældste af vores spillere, men 

der ud over har vi haft 5 unge trænere og 3 hjælpetrænere, som vi hele tiden prøver at 

opgradere med kurser, så de så godt som muligt er rustet til opgaven. Vi har 

ungdomstræning alle hverdage enten i Frederikssund hallen eller Græse Bakkeby 

hallen. 

 

Sommertræningen som starter i næste uge, er som de andre år henlagt til onsdag, for 

henholdsvis u 9 og 11fra kl. 16. – 17.30 og U 13 og 15 kl. 17.30 – 19. samt mandag 

fra kl. 17. – 19. for turneringsspillerne 

 

Her på falderebet er det tid til at takke mine udvalgsmedlemmer, trænere, og 

hjælpetrænere, Susanne Lund og Messer som alle har været med til at gøre min 

opgave lettere, samt bestyrelsen for et godt samarbejde. 

 

 



Dette var så mit sidste referat i denne sammenhæng, men da jeg jo ikke har tænkt mig 

at stoppe med at spille fjerboldt, har jeg lovet at hjælpe den nye ungdomsformand 

med et ret så spændende arr. her kan vi godt løfte lidt af sløret. 

 

I forbindelse med VM i badminton som skal afvikles i Ballerup, har bycirklens 

Kultur og Fritids afdeling, inviteret et hold Kinesiske ungdomsspillere i alderen 12 – 

14 år fra Wuxi til Danmark. 

 

Bycirklen er et samarbejde mellem Ballerup, Egedal, og Frederikssund Kommuner 

og badminton klubber i de 3 kommuner er blevet opfordret i at deltage, klubberne 

skal skaffe indkvartering, lave nogle træningssamlinger og en turnering, der ud over 

bliver der nogle kulturelle arr. og de skal ind i Ballerup Super Arena og se badminton 

på verdensplan, så det skal nok blive spændende. 

 

FBK 92 har allerede fået tilsagn fra 3 familier der gerne vil være værter, og alle vores 

ungdomsspillere i den alder har fået opfordring om at deltage. 

 

 

 

Flemming Kristiansen 
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