Formandens beretning for sæsonen 2017/18
Af: formand Søren Toft

1. Indledning
Det blomstrer med gode initiativer i alle afdelinger, og glæden ved badminton fornemmes i
stigende grad i vores klub. Lysten til at hjælpe hinanden føles god. Der er positive resultater på
både det sportslige såvel som det social plan i alle afdelinger.
Udvalgsmedlemmerne består af en god blanding af erfarne folk og nye kræfter, som dagligt yder en
stor indsats for at skabe rammerne for klubbens medlemmer.
Når det er sagt, så er der stadig behov for flere kræfter, hvis vi skal kunne øge aktiviteterne herunder skaffe midler til dem.
Selvom badminton med høj kvalitet i træning mv har udviklet sig til en kostbar sport, så er det
bestyrelsens klare målsætning, at LB skal være en klub hvor medlemmerne involverer sig og skaber
rammerne. I modsætning til en klub, hvor medlemmerne betragter sig som købere af en ydelse.

2. Økonomi
I den forgange sæson har vi igen kunne skabe et mindre overskud til nedbringelse af vores negative
egenkapital. Bestyrelsen har fortsat haft fokus på stram økonomistyring – uden at det er gået ud
over aktivitetsniveauet- og kvaliteten i klubben.
Sponsorerne hænger dog ikke på træerne og muligheden for at tjene nogle penge for
arrangementer er også nedadgående.
Budgettet for 2018/19 hænger sammen, men arbejder vi på nye tiltag, så vi kan sikre økonomien til
fastholdelse af niveauet de kommende år.

3. Udvalg
Udvalgenes arbejde er omtalt i separate beretninger, hvoraf sæsonens mange aktiviteter og flotte
resultater er omtalt.
Disse udvalg, der - sammen med de mange frivillige hjælpere - udgør rygraden i klubbens virke og
det er her man som medlem først og fremmest kan gøre sin indflydelse gældende. Det skal derfor
være min opfordring til alle medlemmer, at henvende jer til udvalgsformænd med jeres ønsker til
en optimering af klublivet og træningstilbuddene. Ligesom I naturligvis er velkomne til at kontakte
bestyrelsen.

Motionistudvalget har ikke haft en formand i sæsonen, men Pia Jørgensen meldte sig som
udvalgsmedlem og har deltaget i bestyrelsesarbejdet. Det er første gang i 6 sæsoner, hvilket har
haft positiv betydning for kommunikationen med afdelingens medlemmer.

4. Det sociale klubliv
Alle afdelinger forstår at gøre meget ud af fastholde og styrke det lokale klubliv.
Det være sig til de enkelte træninger, hvor en god indsats værdsættes af træningsmakkere eller til
turneringer og holdkampe, hvor coaching foregår på tværs af niveau og alder. Forældre, der
tålmodigt bakker unger op med positive bemærkninger og lægger posts på Facebook af glade børn i
aktivitet. VETU er også aktive på Facebook, hvor specielt klubmestre i flere klasser hyldes.
Der er fester, fællesspisning før/efter kampe – og nogle gange efter træninger -, fællesture,
træningslejre, ekstra træninger når der plads i weekender mv.
Alt sammen noget der er vigtige parametre til fastholdelse af medlemmerne og give unikke
oplevelser for livet.
I skal vide, at sammenholdet i LB er noget man taler om i badmintonmiljøet og som tiltrækker nye
medlemmer på alle niveauer.
Kære LB’ere: Vær stolte – og tak til jer alle – I gør det værd at være formand en sej badmintonklub.

5. Det sportslige
Udvalgsberetningerne omtaler de enkelte resultater for hold og enkelte spillere.
Her er mange flotte resultater omtalt - både individuelle og for hold. Vi har fortsat mange, der
spiller turneringer herunder en stigende tendens blandt seniorer. Det er positivt for udviklingen af
klubbens talentmasse og breddespillere.
Her har jeg et ønske om at vi bliver bedre til at hylde endnu flere. Lige nu, der er det typisk spillere,
der opnår 1., 2. og 3. pladser vi hylder – specielt på klubbens Facebook. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at hylde alle spilleres indsats – uagtet resultatet. Så, kære spillere - og også forældre –
post alle jeres turneringsberetninger - I skal bestemt ikke kun poste, når i have fået præmier.
Senior 1 blev nr. 2 i 1. division og kom i ligakvalifikation. Foruden nogle dygtige spillere og trænere,
så vil jeg også tilskrive succesen den kæmpe opbakning til holdkampe fra specielt vore unge
medlemmer, der formodede at skabe stemning til alle hjemmekampene, og de frivillige
linjedommere/hjælpere til disse kampe. Mange kampe endte meget tæt, og mange faldt ud til LB’s
fordel.
Sådanne oplevelser samler klubben og dem glæder jeg mig til at se flere af i den kommende sæson.

6. Sponsorer
LBs sponsorer udgør stadig en vigtig brik i bestræbelserne for at opretholde et attraktivt
træningsmiljø og aktivitetsniveau.
Vi har dog stadig brug for flere og Sponsorudvalget har afprøvet forskellige tiltag. Det er en svær
opgave, men der barsles med nye tiltag, som vi håber kan skabe flere midler til klubben de
kommende sæsoner.

Vi værner om dem vi har, og det er også glædeligt at vi har kunne tiltrække nogle nye i sæsonen.
Det skal fortsætte, og vi hører gerne om gode kontakter til virksomheder, der kunne tænkes at
profilere deres navn/logo i LB.

7. Øvrige aktiviteter
Haltider
Er stadig et varmt emne i kommunen. Med en kombination af en lille øgning i medlemstallet og
øget behov for flere træningstilbud, er vores udfordring med haltider ikke blevet mindre i sæsonen.
I slutningen af juni 2018 blev bygning af en kommunal tennishal udskudt på ubestemt tid, da skitsen
ikke stod mål med det tidligere aftalte mellem kommunen og tennisklubben. Der var simpelthen
sparet for meget på de vigtige områder – og anvendt penge på detaljer, som tennisklubben ikke
forbandt med tennis.
Når jeg omtaler dette, skyldes det, at det har betydning for LB’s mulige haltider fra 1/1-19.
Kommunen har således meldt ud, at der ikke indgår yderligere betaling for haltider i
gymnasiehallen. En hal, hvor LB p.t. har omkring 14-18 timer ugentligt.
Bestyrelse og udvalg arbejder på højtryk for at finde en løsning efter 1/1-19 - herunder et
dialogmøde med kommunen i slutningen af september2018. Udkommet heraf kendes af gode
grunde ikke, hvorfor vi desværre heller ikke kan give løsninger her og nu. Vi vil gerne undgå en
betalingsløsning, da vi ser det som en kommunal opgave at stille haltider til rådighed.
Men, en ultimativ mulighed, vil være købe os til haltid – som kun kan finansieres via en
kontingentstigning.
Alle må dog berede sig på, at alle haltider vil kunne blive taget op til revision, og dermed kunne
påvirke medlemmers faste trænings-/spilletider fra og med 1/1-19.
Vi er pressede på tid, og gør alt hvad vi kan for at finde en løsning inden 1/12. Kommunen er vi dog
afhængige af, hvorfor vi ikke selv kan styre deadline. Bestyrelsen ønsker at finde den bedste
løsning, som påvirker færrest medlemmer – herunder indgå i dialog.
Ny turneringsstruktur 2019/20 og ny rangliste 2018/19
I sommeren 2017 nedsatte BDs hovedbestyrelse et udvalg, der skal komme forslag til en fremtidig
ligastruktur, som kan udbrede interessen for badminton i alle regioner i Danmark. Dette
udvalgsarbejde deltog jeg i 3 møder omkring – afsluttende i januar 2018 – uden at vi kom frem til
en endelig anbefaling.
I juni 2018 vedtog BD et ny struktur, som nedbringer antal hold i ligaen fra 10 ti 8. Dette for at
skabe mere opmærksomhed ved at undgå for mange ”lette kampe”, der var afgjort på forhånd.
Samtidig udvides 1. div. fra 8 hold til én 1.div. øst og en 1- div vest med hver 8 hold. Det bliver en
anden udfordring for LB, hvis vi stadig er i 1. div fra 2019/20, da kvaliteten nok må forventes at
falde på kort sigt. Til gengæld vil det være muligt for vore medlemmer at se alle kampe, da de
spilles på Sjælland.
Ranglisten ændres fra den kommende sæson, så ledes at alle – uanset om man er ungdoms- eller
seniorspiller – vil være på samme rangliste. En anden vigtig ændring er, at point både kan tjenes og
tabes i hver kamp. Således er det modstanderens pointantal, der afgør, hvor mange point man
opnår ved en sejr hhv taber ved et nederlag. Det er et spændende nyt tiltag, hvor hensigten er at

gøre ranglisten mere retvisende. Bl.a. ved, at det ikke kan betale sig ikke at spille turneringer – eller
kun vælge de turneringer, hvor point kunne tjenes ”nemt”.

8. Fremtiden
Haltider, haltider haltider – det er fokus lige nu.
Men, kampen om de få sponsormidler og den stramme økonomistyring har fortsat fokus. Bestyrelsen
ønsker at fastsætte og udvikle det strategiske fokus på den social klub, hvor der er plads til både elite
og bredde.
Som altid vil jeg afslutte med at sige en KÆMPE STOR TAK til bestyrelsen, alle de frivillige, trænere,
sponsorer og øvrige, der er med til at gøre LB til en attraktiv badmintonklub.
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.
Søren Toft, Formand

Seniorspilleudvalgets beretning for sæsonen 2017/18
Af: SSU formand Jens Buck-Jensen

Hermed et resume af sæsonen til fremlæggelse på generalforsamlingen torsdag den 20. september
2018.

1. Spillertruppen
Farvel til 7 spillere
Sophia Grundtvig, Mathilde Haapanen, Frederik Agerup, Mads Bonne Simonsen, Michael Jensen,
Jonas Trieb og Frank Andersen.
Goddag til 9 nye spillere
Mikkel Enghøj, Kristian Høholt Kræmer, Mads Sloth, Lars B. Pedersen, Magnus Berg-Sørensen, Philip
Olah, Tanja Damsgaard, Signe Goth og Prashi Joshi.
Herudover er aftalen med Talar Laa forlænget for yderligere en sæson.
Oprykket til U 17 rækken
Frederikke Nielsen, Victoria Lehmann, Amalie Collaitz Helding, Oliver Skovbo, Alexander Pedersen
og Martin Jæger.
Samlet set en status quo bruttotrup på 30 herrer og 24 damer til fire hold.

2. Holdturneringen
1. Division
Det nyoprykkede 1. hold viste fra sæsonstarten gode takter og vandt seks ud af syv kampe i
grundspillet og sluttede 2’er efter Langhøj. Det gav som bonus en plads i ligakvalifikationsspillet
mod Langhøj, Værløse og Odense, men her sluttede vi sidst trods nogle spændende og tætte
kampe.
2. Danmarksserien pulje 3
LB 2 sluttede som ubesejret og nummer 1 i både grundspil og slutspil og rykkede op i 3. division.
3. Danmarksserien pulje 1
Holdet sluttede sidst i grundspillet efter blot en enkelt sejr, men kom stærkt igen i slutspillet med 3
sejre og en samlet 4. plads i nedrykningsspillet. Vi var ikke specielt dygtige med holdopstillingerne i

sæsonens afsluttende kvalifikations event i Værløse, hvor en skrivebordsfejl forvandlede en storsejr
over SAIF til et 6-7 nederlag og dermed tvangsnedrykning til Sjællandsserien.
Sjælland serie 1
LB 4 sluttede som 6’er i grundspillet og 5’er i oprykningsslutspillet og opfyldte dermed sæsonmålet.

3. Individuelle resultater
LB’s nyerhvervede damesingle Sophia Grundtvig leverede en fornem præstation ved U 17 EM i
Tjekkiet og vandt guld. Ingen af LB’ øvrige spillere har hentet bemærkelsesværdige internationale
resultater.
Ved Øst mesterskaberne blev Sofie Nielsen mester i damedouble med Elisa Meldgaard, Solrød og
nr. 3 i mixdouble sammen med Nicolai Worm Carlsen. Tredjepladser blev det også til for Irina
Andersen i damesingle, Kian Andersen og Morten Herschend i herresingle og Nicolai Worm
Carlsen/Nicklas Engholt i herredouble.

4. Trænerne
Tine Baun har i sin anden sæson som spillende SSU cheftræner igen formået at få det bedste ud af
spillerne, godt bistået af Ann Nielsen, Danni Persson og Kian Andersen. Opgaverne har været
fordelt mellem trænerne, så den øgede specialisering i single og double er videreført i
træningspassene ligesom den højere grad af hård fysisk intervaltræning og den skadeforebyggende
træning.
Ungsenior træningen på AG har fungeret tilfredsstillende under Danni Perssons ledelse.
Træningslejren i august i Lalandia blev igen en stor succes for både senior og ungdom.
Det er også glædeligt at se de unge spillere tage ansvar og ejerskab af klubben som hjælpetrænere.
Mikkel Lindgreen har haft et fint samarbejde med Sara Runesten på AG om mandagen og Anders
Colstrup onsdag i Lillerødhallen – begge dage for motionsbørn i stort antal.

5. Åbne turneringer
Vi var igen arrangør af to åbne turneringer, Senior M i november 2017 under navnet Kvickly Allerød
Cup og Senior A/B i februar 2017. Traditionen tro lagde vi også gulv til sæsonens Øst mesterskaber i
november måned med et arrangementsmæssigt tilfredsstillende resultat.

6. Evaluering af sæsonen
Kendetegnende for sæsonen har igen været en stor og vedholdende træningsindsats med stor
entusiasme i højsædet. Ikke mindst takket være Tine Bauns systematiske og målrettede arbejde
godt bistået af hendes hjælpetrænere nævnt ovenfor.
Det er udvalgets opfattelse, at vi nu har etableret et træningsmiljø, der giver andre lyst til at spille i
LB. Et eksempel herpå er, at vi har fået fire nye spillere fra henholdsvis Farum og Ølstykke, og ikke
mindst at Mikkel Enghøj er vendt tilbage fra Værløse, Mads Sloth fra Skovbakken, tilgang af Kristian
Høholt Kræmer fra Badminton Roskilde og sidst, men ikke mindst fornyelse af aftalen med Talar Laa
og nytegning af kontrakt med Prashi Joshi.
Overordnet har træningen båret frugt med stor succes for 1. holdet, der i sin første sæson i 1.
division formåede at kvalificere sig til oprykningsspil til ligaen, ligesom LB 2 hurtigt rykkede tilbage

til 3. division. LB 4 sluttede i top 4 i Serie 1 – en god platform for holdets videre muligheder i kreds
regi.
Til gengæld sort uheld for 3. holdet, der måtte forlade Danmarksserien i utide.
Ser vi på de enkelte unge spillere, er det glædeligt at se, at de efter en ny sæson med nye trænere
og træningsmetoder har løftet deres niveau til en højere standard.

7. Li-Ning bold- og tøjaftale
Sæsonen 2017/18 var den anden sæson af to i aftalen med Li-Ning. Den forløb tilfredsstillende og
er efter forhandling fornyet for en ny 2-årig periode. Det betyder, at vi fra sæsonstarten i
september har fået nyklubdragt, som er blevet tilbudt til alle medlemmer til en meget favorabel
pris.

8. Sponsorer
Sponsormarkedet er fortsat vanskeligt, og har i sæsonen ikke kastet noget væsentligt af sig. Team
Allerød Elite har i sæsonen bidraget med et personligt sponsorat til Irina Andersen, ligesom vi har
kunnet glæde os over, at PM Montage A/S METMAR med Martin Mortensen som tovholder valgte
at forny sit sponsorat til 1. holdet.
Glædeligt er det også, at vi efter en hurtig forhandling med Mr. Pradeep Joshi - hendes far i Indien
fik en personlig sponsoraftale på plads for Prashi Joshi, så hun nu kan spille holdkampe for LB
sideløbende med hendes træning på Peter Gades akademi i Gentofte og medvirke som
hjælpetræner for ungdomsspillerne.

9. Andre aktiviteter
På grund af Helsingør kommunes fravalg af klubber uden for kommenen som officials ved Kronborg
Ironman har vi måttet sige farvel til en indtægt på 14.000 kr. I stedet tog Ann Nielsen initiativ til
salg af LB FRIENDS t-shirts, som foreløbigt har indbragt 10.000 kr.

10. Økonomi
På økonomisiden har udvalget bidraget til en fortsat stringent omkostningsstyring på vores
respektive konti. Med en forbedret boldkvalitet rummer Li-Ning aftalen muligheder for besparelser
på boldbudgettet, men på grund af en intensiveret sommertræning er vi kommet ud af sæsonen
med et lille underskud på boldkontoen, der dog dækkes ind med et ekstra kontingent for deltagelse
i sommertræningen.

11. SSU arbejdet
Der er fortsat en rigtig god sparring mellem SSU, USU-formand Ann Nielsen, Lars Pedersen og
cheftræner Tine Baun om hverdagens små og store opgaver og perspektiverne på den lange bane.
Som forhandler af spilleraftaler har Lars Pedersen igen haft en fremtrædende rolle og med
utrættelig energi lagt mange timer og ressourcer i at få aftalerne på plads til tiden. Opgaven er
krævende, fordi det på grund af markedsmekanismerne som udgangspunkt ikke er muligt at tegne
mere end 1-årige aftaler.
På den nye sæsons spillermøde i juni blev valgt to spillerrepræsentanter – Eva Pedersen, der skal
varetage seniorspillerne og Julie Rohde Larsen U 17/19 spillernes interesser over for klubbens
ledelse, ligesom der er nedsat et festudvalg med Mikkel Toft som tovholder til varetagelse af de
sociale aktiviteter.

På spillermødet blev også Jacques Ejlerskov valgt til at bistå med kontrol af holdopstillinger i forhold
til ranglister og holdturneringsbestemmelser.

12. Sportslige mål 2018/19
Hvordan skal det så gå i den nye sæson? Med så stor en kvalitativ bruttotrup på over 50 spillere
med en god blanding af rutinerede spillere og unge talenter, der trives godt med hinanden og det
gode trænings- miljø, har vi positive forventninger til den nye sæson. For første gang længe ser det
ud til, at vi ikke behøver at trække på VETU spillere for at stille fire hold.
Efter afvikling af de tre første holdrunder i den nye sæson 2018/19 den 6. oktober 2018 vil SSU og
cheftræner Tine Baun i fællesskab opstille sæsonmål for de fire seniorhold. Udgangspunktet er en
top fire placering i 1. og 3. division, oprykning til 3. holdet fra Sjællandsserien og oprykningsspil for
4. holdet.

13. Den nærmeste fremtid
Skal vi fastholde vore unge talenter og tiltrække nye spillere, er det nødvendigt med et godt
træningsmiljø, en tilstrækkelig halkapacitet, et godt klubliv, flere frivillige hænder og selvfølgelig en
god økonomi, der giver mulighed for tegning af flerårige aftaler med spillere og
samarbejdspartnere.
Med så mange spillere og en halkapacitet på kun 6 baner har vi stort behov for yderligere banetider
i halkomplekset. Primært i Hal 2 - et ønske, der aktuelt forhandles om i Brugerrådet.
Vi skal fortsat arbejde målrettet på at fastholde LB som en eliteklub blandt Danmarks bedste, men
på samme tid også være i stand til at kunne favne rummeligheden blandt de næstbedste. Det ser
det ud til, at vi kan, for spillerne trives godt med hinanden på tværs af holdskel og alder, og blandt
tovholderne er der bred enighed om, at LB skal være den klub i Danmark med det bedste sociale
miljø.

14. Tak for sæsonen
Til slut vil jeg gerne på udvalgets vegne takke alle i klubben, bestyrelsen og mine kollegaer i de
spillende udvalg, der hver på sin måde har bidraget til sæsonen 2017/18 og givet blod på tanden til
en ny sæson.

Ungdomsudvalgets beretning for sæsonen 2017/18
Af: USU formand Ann Nielsen

1. Indledning
Sæsonen 2017/2018 i Lillerød Badmintonklub kom godt fra start med stor opbakning til klubbens
opstartstræningslejr i Lalandia. Lillerød Badmintonklubs unge spillere har i løbet af sæsonen fået en
masse oplevelser, målrettet træning og leveret flotte resultater.

2. Træning og trænerstab
Ungdomscheftræner Danni Persson satte fra årets start fokus på styrketræning, teknik og særlige
indsatsområder for ungdomsspillerne for at møde dem, der hvor de var i deres træning, og i forhold
til de mål de ønskede at opnå, for at målrette og fastholde udvikling af den enkelte spiller. For
klubbens elitespillere, der skulle deltage ved Danmarksmesterskaberne, var der udviklet et
målrettet træningsprogram på 6 ugers varighed som forberedelse hertil.
Forhandling om haltider, mulige træningstider og tilknytning af hjælpetrænere under hensyntagen
til skemaplanlægning fra skolerne faldt stille og roligt på plads, men var som sædvanligt et stort
puslespil at få til at gå op.

3. Holdturnering og turneringer
LB havde igen i år mange hold med i ungdomsholdturneringen, heraf et hold i den bedste række i
alle årgange. Efter mange hårde kampe med flotte resultater i løbet af sæsonen lykkedes det for
U11, U13 og U15 4+3-holdene at kvalificere sig til DM for hold.
Gennem hele sæsonen har LB’s mange ungdomsspillere repræsenteret klubben ved utallige
turneringer med mange flotte resultater. Ved sæsonafslutning havde klubben således 29 spillere fra
U13-U19 i eliterækken.

4. Klubliv i ungdomsafdelingen
Som optakt til sæsonen drog LB traditionen tro til opstartstræningslejr i Lalandia, hvor ca. 90
spillere samt trænere og ledere deltog. Fokus ud over træning, at skabe relationer på tværs af alle
aldre blandt spillerne.
Lillerød Badminton var repræsenteret på AKTIV FRITID. Flere af spillerne havde iklædt sig klubtrøjen
og tog en snak med interesserede børn og forældre, der gerne ville vide lidt mere om, hvad det vil
sige at spille badminton.

Der er blevet afholdt camps, juleturnering og begynderturneringer, og der er stor opbakning hertil
blandt både spillere og forældre.
Årets klubtur gik i år til LBS, hvor der var mulighed for at alle årgange og rækker kunne spille i
samme sportscenter. Igen var fokus på at opbygge relationer blandt spillerne og fremme de sociale
aspekter.
Sæsonen blev rundet af med klubmesterskab, hvor årgangene blev matchet på tværs af rækker, for
at skabe styrkemæssige ligeværdige kampe. Klubmesterskabet bød på mange spændende og
intensive kampe, og spillerne kæmpede for at opnå de eftertragtede medajler og ikke mindste
priser, som blev uddelt ved den efterfølgende klubfest.
I den anledning blev en ny LB t-shirt introduceret ”LB Friends”, for at markere klubtilhør og
sammenhold. For hver købt t-shirt modtog klubben 100,00 kr. til klubkassen.
Som noget nyt blev der i sommerferien introduceret et træningskoncept ”kampklar” som
henvendte sig til de lidt ældre spillere. Formålet var at give spillerne en træningsopstart før
sæsonen, hvor der var fokus på både teknik, styrketræning og kamptræning.

5. Sportslige mål for 2018/2019
Fokus i den kommende sæson i Ungdomsudvalget vil fortsat være på udvikling af spillerne, men
også på at sikre sociale aktiviteter for fortsat at styrke sammenholdet, som er en vigtig del af at
fastholde spillerne i klubben, særligt i overgangen mellem ungdom og senior. Årgangsaktiviteter,
holdkampe og fællesturneringer er nogle af de tiltag, som ungdomsudvalget vil arbejde med i den
kommende sæson. Det er også et fokusområde at tiltrække nye unge spillere til klubben, og der vil
blive arbejdet på etablering af et samarbejde med de omkringliggende skoler/SFO’er om et
træningssamarbejde. Særligt i forhold til de yngre spillere, arbejdes der på initiativer for at få
introduceret spillerne til turneringslivet. Det har stor betydning for fastholdelse af interesse for
badminton, at de unge kommer ud og spille turnering og også lærer spillere at kunde fra andre
klubber.

6. Tak for sæsonen
En stor tak for samarbejdet til alle trænere, frivillige ledere, forældre og andre, der tager del i
ansvaret, er med til at få hverdagen til at fungere og som gør vores aktiviteter til en succes.
På gensyn i 2018/2019 til flere spændende oplevelser for Ungdom i Lillerød Badmintonklub.

På vegne af Ungdomsudvalget

Ann Nielsen, Formand USU

Veteranudvalgets beretning for sæsonen 2017/18
Af: VETU formand Susan Galsøe

1. Sæsonen
VETU har i sæsonen 2017-18 kunnet fortsætte med det samme antal hold som forrige sæson med 3
veteranhold i de 3 bedste rækker og 3 motionisthold i bedste og næstbedste række. Det skyldes en
forholdsvis stabil gruppe af spillere om end der har været udfordringer gennem hele sæsonen med
at få sat hold.
Vi er stadig blandt de største klubber på Sjælland veteranmæssigt og vi tror på at vi med vores
træningskoncept og antal af hold fortsat kan tiltrække spillere på både veteran og motionistsiden.
Træningen i den forgangne sæson var fordelt på 5 træninger med 2 fællestræninger for holdspillere
i hal 1 mandag til hhv. motionister og motionister/veteraner samt 2 fællestræninger for veteraner
onsdag og en ekstra træning for motionister/veteraner torsdag i gymnasiehallen.
Derudover har vi haft et hold med badmintonfitness om tirsdagen i hal 3 i samarbejde med SSU.
I maj afholdt VETU klubmesterskaber for veteraner og motionister med fin deltagelse i double og
mix.

2. Resultater
Sidste sæson blev resultatmæssigt godkendt med følgende placeringer for veteranholdene:
• VT1 blev nr. 5 ud af 8 i Elite-rækkens medaljeslutspil. De forbliver i Eliterækken.
• VT2 sluttede lige under oprykningsstregen som nr. 3 ud af 8 i oprykningsspillet. De forbliver i
Mesterrækken.
• VT3 blev sidst i slutspillet i A-rækken og forbliver i rækken.
Motionistholdene, 3 i alt, sluttede således:
• MOT1 vandt Elite-rækken (igen-igen).
• MOT2 blev nr. 2 i Serie 1.
• MOT3 vandt Serie 1 og rykker op i Elite/mester-rækken

3. Den kommende sæson
VETU’s opgave i denne sæson bliver at få integreret en stor trup af nye spillere på særligt
førsteholdet og onsdagstræningen. Derudover bliver det spændende at se hvordan det ny +50 hold
og en ny sammensætning af MOT2 og MOT3 kommer til at klare sæsonen i holdturneringen.
Med den øgede tilgang af spillere har VETU i denne sæson nået på kapaciteten til
fællestræningerne om onsdagen i hal 1, samtidig med at badmintonfitness ikke kan fortsætte i hal
4.
VETU består ved sæsonafslutning af 5 medlemmer, nemlig Kathrine Brandt, Ebbe von Arenstorff,
Niels Iversen, Irene Harder og undertegnede.

4. Målsætning for den kommende sæson
Træningsmæssigt er målsætningen, at vi holder et højt spillemæssigt niveau, samt at alle baner
såvidt muligt bliver besat ved vores fællestræninger. Socialt vil vi forsøge at etablere flere sociale
arrangementer med en bred deltagerskare.
Der er fortsat interessere for holdbadminton, så vi fortsætter med 3 Veteranhold i +40 og et
yderligere i +50 samt 3 motionisthold. Med den store tilgang af nye spillere til 1.holdet håber vi at
få nogle mere stabile bruttohold og ser frem til en spændende sæson.
Målsætningen for sæsonen 2017/18, er
-

VT1 en pæn placering

-

VT2 med i oprykningsspillet

-

VT3 slutter i den øverste halvdel i rækken

-

+50 får nogle gode kampe og slutter i midten af rækken

-

MOT1 bliver blandt de 2 bedste

-

MOT2 får en pæn placering

-

MOT3 slutter i midten af rækken

5. Tak
VETU-formanden vil gerne rette en speciel tak til udvalgsmedlemmerne i VETU samt de personer
der gennem sæsonen enten har påtaget sig hvervet som holdleder for et af de hold, der var tilmeldt
i veteran eller motionist turneringerne, været ansvarlig for træningerne man-torsdag eller
tilrettelagt klubmesterskaberne.

Susan Galsøe
VETU Formand

Sponsorudvalgets beretning 2017/2018
Af: Sponsorudvalgsformand Mads Brandt

1. Udvalgsmedlemmer:
Jette Boyer, Anders Skovbo Larsen, Thomas Ousted, Mads Brandt
Li-Ning/Ad Hoc: Mikal Haapanen, Jens Buck Jensen, Bendte Rasmussen

2. Status på sæson 2017/2018:
Vi nåede igen målet for sæsonen, men må også erkende at vi med frivillige kræfter er hårdt spændt
for. Flere af sponsorudvalgets medlemmer har i den forgangne sæson ikke haft samme muligheder
som tidligere for at prioritere sponsorarbejdet i LB – dette til trods har vi stort set nået
målsætningen for sæsonen, godt hjulpet af et par større sponsorater som gode folk udenfor
sponsorudvalget har hjulpet med.

3. Sæson 2018/2019
Nye kræfter (Anders Skovbo Larsen) har meldt sig under fanerne og vil med fornyet energi
supportere sponsorudvalget i den kommende sæson.
Vi afprøver i den kommende sæson nye initiativer både til rekruttering af nye medlemmer og
dermed forhåbentlig lidt mere skub i bandereklamerne samt nye initiativer hvor frivillige
medlemmer af klubben kan give et par timers arbejde til gavn for LB.
Der er bestemt stadig plads til flere i sponsorudvalget, og specifikt en struktureret ankerperson som
kan holde styr på udvalgets udfarende kræfter ville kunne gøre en stor forskel.

På Sponsorudvalgets vegne,
Mads Brandt

