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FORMANDEN BERETNING FOR SÆSON 2018/2019 

Det er med stor glæde, at jeg igen i år kan konstatere at Hillerød 

Badmintonklub er i rivende sportslig udvikling. 

Og det skyldes i høj grad at der over den seneste sæson er taget de 

nødvendige beslutninger. En proces der har fået os til at rykke tættere 

sammen, og vist at vi er parate til en større kulturændring.  

Omdrejningspunktet har været at spillerne er blevet mere seriøse, og har 

ambitioner om at blive endnu bedre, hvilket har medført at alle bidrager 

til at skabe et rigtigt godt træningsmiljø.  

Denne forandring har givet et stærkere fællesskab og et klubliv med 

intense oplevelser, venskaber og nærvær. Det kan ses til træning, ude til 

turneringer, under holdkampe og ved sociale arrangementer. Og det er 

med største fornøjelse, at jeg kan se at de målsætninger bestyrelsen har 

haft på tegnebrættet for 3-4 år siden, begynder at blive til virkelighed. 

At sætte rammerne for Hillerød Badmintonklubs videre udvikling bliver en 

spændende udfordring, der kommer til at stille øget krav til 

arbejdsmængde, beslutningsdygtighed, organisation og økonomi. Men 

jeg synes, at klubben er gearet til at tage de næste udviklingstrin.    

En af de positive udfordringer er, at Hillerød Badmintonklub flytter sig 

langt hurtigere end ventet. Ambitionerne om at skabe et attraktivt og 

spændende træningsmiljø er så stærke, at det får de sportslige 

målsætninger til at accelerere.  

De fantastiske sportslige resultater vi har opnået i seneste sæson er et 

godt billede på klubbens succes. Alle 4 senior hold er således rykket op.  



1. holdet er tilbage i 2. division, og 2. holdet i 3. division. Og i 

ungdomsafdelingen udklækker klubben Sjællandsmestre, individuel 

Danmarksmester og der blev vundet bronze til Danmarksmesterskaberne 

for hold. 

Så Hillerød Badmintonklub har et kæmpe udviklingspotentiale. 

Spillertruppen i både ungdom og senior har så meget talent, at vi inden 

for de næste par sæsoner, nok skal forberede os på, at være et stabilt 1. 

divisionshold.   

Det er ikke altid let at være i en klub, der udvikler sig hurtigt. Men jeg 

synes at Bestyrelsen, udvalg, spillere og forældre har forstået, at vi er i en 

nødvendig proces, der løbende kræver justeringer i fx halplan, 

træningstilbud og holdsætning. Og sådan er det at være i en klub som 

Hillerød Badmintonklub, der ønsker at udvikle sig. 

Så vær forandringsparate. Klubben kommer til på mange måder at være 

et andet, og et endnu mere spændende sted, over de kommende 

sæsoner.  

  

Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsens arbejde er blevet positivt udfordret af klubbens 

accelererende sportslige udvikling. 

Der sker jo hele tiden noget nyt, og nye rammer og målsætninger for 

klubben skal sættes. Og ikke bare for en sæson af gangen, men også 

gerne justeres to eller tre år frem i tiden. 

Dette arbejde er krævende, og betyder mange interne møder, og 

samtaler med trænere, spillere og forældre. Jeg synes, at alle i 

bestyrelsen formår at lette dette arbejde ved at være synlige og 

imødekommende i hallen, så mange af opgaverne kan løses, når de er 

aktuelle. Så tak til alle i bestyrelsen for denne arbejdsomhed. 



Det seneste år har Jørn Gravesen været suppleant i bestyrelsen med 

henblik på at blive repræsentant for VMSU. Det har fungeret rigtigt godt, 

og jeg kan se at det har givet en bedre VMSU-afdeling, der formår at gribe 

egne opgaver til gavn for hele klubben. Så stor tak til Jørn, som jeg håber 

bliver en fast del af bestyrelsen i kommende sæson.   

Desværre stopper Lisbeth Folkeman som kasserer, da hendes nye 

arbejdsplads ikke tillader at hun har denne post. Jeg vil gerne takke 

Lisbeth for den tid, og energi hun har brugt i arbejdet. Og jeg vil rose 

hende for hendes fantastiske hjælpsomhed, og for at holde klubben 

kørende. Tak Lisbeth, for et rigtig godt samarbejde.     

Jeg vil endvidere gerne rose alle i bestyrelsen for jeres indstilling til det 

frivillige arbejde i yder for Hillerød Badmintonklub. I bidrager på hver 

jeres måde, hvilket jeg sætter stor pris på.   

Igen i år håber jeg på genvalg til os alle, så vi kan holde snuden i sporet og 

fortsætte vores visioner for Hillerød Badmintonklub. 

 

Afskedigelse af sportschef 

Lige efter årsskiftet blev Thomas Laybourn ansat som sportschef. Men 

imod alle ods måtte vi sande, at der ikke var det optimale match med 

vores allerbedste spillere i ungdom og senior. Træningsmiljøet krævede 

således en dygtigere træner med en anden baggrund og stærkere profil.   

Så der var tale om ”damage control” da vi valgte at afskedige Thomas 

Laybourn i februar. At hive i nødbremsen lige før slutspillet var en 

nødvendig beslutning. Og blev truffet for at sikre at træningsmiljøet og 

den sportslige succes kunne fastholdes. 

I den forbindelse vil jeg takke assisterende senior træner Jakob Kyndesen 

for hans store arbejdsindsats resten af sæsonen. Men også spillertruppen 

i senior for at stå sammen, steppe op og fastholde den gode træning. 



Endvidere vil jeg takke vores træner Zhu for at tage ansvar og udvise stor 

loyalitet overfor Hillerød Badmintonklub.    

Overordnet har klubben lært meget af denne ærgerlige oplevelse. Men 

også blevet væsentligt klogere på hvilken profil Hillerød Badmintonklub 

havde behov for som sportschef.  

 

Ansættelse af ny sportschef Jonas Lyduch 

Ønsket var at få ansat en person, som der havde en mere indgående 

erfaring i netop klubudvikling og opbygningen af et attraktivt 

træningsmiljø således at Hillerød Badmintonklubs udviklingspotentiale på 

sigt kunne virkeliggøres.  

Den 1. august i år blev Jonas Lyduch ansat som ny sportschef. 

Og Jonas har et solidt CV i kraft af sit mangeårige talentarbejde i Greve 

Badmintonklub på et tidspunkt hvor Greve på mange måder var samme 

sted, som Hillerød Badmintonklub befinder sig i dag. 

Endvidere har han de seneste 3 år været assisterende træner i Det 

Hollandske Badminton Forbund, hvor han stadig er delvist tilknyttet frem 

til Olympiske Lege 2020. 

Allerede nu er det omfattende arbejde i fuld gang i HB og jeg ser frem til 

et spændende videre samarbejde. Så velkommen til Jonas. 

 

 

 

 

 

 



Integration af U17/U19 spillerne på seniortræning og hold 

Vi har et stort kuld af U17-U19 spillere, der er på vej op i 

seniorafdelingen. Det har skabt et flaskehalsproblem, men på et positivt 

grundlag. 

I den forbindelse er det vigtigt at fremhæve at HB ønsker at fastholde 

egne ungdomsspillere og prioriterer at udvikle dem til at kunne spille på 

vores egne seniorhold. Derfor er der i denne sæson oprettet endnu et 

seniorhold, så vi nu er oppe på 5 hold. 

I denne proces, vil der helt naturligt opstå mere kamp om pladserne 

mellem de etablerede seniorspillere og de unge som er på vej op. 

Det er således en for klubben ny og løbende proces som spillertruppen 

skal igennem over denne og de næste sæsoner. Med den store 

træningsmængde og turneringsaktivitet som de unge deltager i, så 

kommer det til at være et spørgsmål om tid før de unge overhaler de 

ældre spillere.  

Så U17-U19 spillere, fortsæt det gode arbejde og vær tålmodige. Jeres tid 

skal nok komme.     

 

ØKONOMI 

Klubben kom igennem sæsonen med et acceptabelt regnskab, der går i 

nul. Også selvom vi fortsat er udfordret af en cafedrift, der er en 

underskudsforretning.   

Men vi ønsker fortsat at have et fælles samlingssted, der kan bruges som 

et vigtigt omdrejningspunkt i det daglige samt til vores sociale 

arrangementer.  

 

 



STØT OP OM HILLERØD BADMINTONKLUB 

Vær med til at bakke op om fællesskabet og de gode oplevelser i Hillerød 

Badmintonklub. Eller byd ind der hvor du har din tilknytning til i klubben.  

Hvis det er muligt så støt med et sponsorat eller find en sponsor. Husk at 

det kan målrettes særlige aktiviteter, hold eller afdelinger, hvor det giver 

dig, som sponsor, mest mening. 

Slutligt en stor tak til klubbens eksisterende sponsorer, hvilket bidrager til 

et fantastisk fællesskab, samt masser af sportslige og sociale oplevelser 

for Hillerød Badmintonklubs medlemmer. 

 

Bedste Badminton hilsner 

Lars Østergaard 

Formand, Hillerød Badmintonklub 

 

 

 

 


