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Badmintonudvalget                  
 
 
Det er p.t. FK’s mindste udvalg med kun 1-2 udvalgsmedlemmer….. 
 
….Men det er ikke ensbetydende med at der ikke er mange aktive. 
Faktisk er det en af de idrætsgrene i FK73, som de seneste år har haft 
fremgang af medlemmer. I sæsonen 2005/2006 er der mere end 50 
spillere som er fordelt med ca. halvdelen der spiller i gymnastiksalen 
og halvdelen i Ballehallen. Det er både børn og voksne der spiller.  
Badmintonsæsonen starter i september måned og slutter i april 
måned.  
 
Udvalgets opgaver er, at annoncere opstart (læs nedenfor), at søge 
haltider, at lave kontingentlister til kassereren (i oktober måned). Der 
skal laves budget, som gerne skal overholdes og give overskud. 
Der er ingen træner på, så hvis man spiller i gymnastiksalen, så får 
man en nøgle udleveret ved at henvende sig til udvalget, og nøglen 
skal selvfølgelig afleveres når sæsonen slutter. Udvalget skal sørge 
for at få underskrift fra dem der får nøgler udleveret og føre en liste, 
så man sikrer at alle nøgler leveres tilbage når sæsonen slutter. Til 
gengæld har udvalget ingen opgaver med at skaffe trænere.  
 
Da vi desværre endnu ikke har fået en hal i Kragelund, så er nogle 
af spillerne nødt til at køre udenbys for at spille. Udvalget skal hvert 
år søge om haltider i januar måned og det er kommunen der fordeler 
dem. Derfor er det forskellige haller fra år til år, eller tider i flere 
haller. Der kan godt være rift blandt spillerne om disse haltider – 
nogle tidspunkter er mere attraktive end andre, og for at gøre det mest 
retfærdigt, så plejer udvalget at afholde en tilmeldingsaften i 
klubhuset i august måned. De personer der møder op denne aften, får 
højere prioritet end dem der tilmelder sig skriftligt eller pr. telefon. 
Men som regel får alle deres ønsker opfyldt.  
 
Det er mange forskellige tider i gymnastiksalen og hallerne som 
udvalget lægger beslag på, så det er vigtigt for udvalget at lave en 
oversigt så de - og andre - kan overskue hvilke tider der er ledige og 
hvilke der er optaget. Det kræver også at udvalget samarbejder med 
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skolen og med de andre udvalg – da det er de samme 
omklædningsfaciliteter som skolen og flere af sportsgrenene benytter, 
ligesom gymnastiksalen skal deles. Der kan også være tale om at der 
skal investeres i nye rekvisitter og udgiften kan man måske dele med 
skolen eller øvrige udvalg. 
 
Et nyt tiltag i Badmintonudvalget er ”Pay and Play” –princippet. 
Det er et tilbud til dem der gerne vil spille en gang imellem men som 
ikke har mulighed for at spille en fast dag i ugen, eller som kun kan 
spille nogle bestemte uger om året. På hjemmesiden kan man se 
hvilke tider der er ledige (tilbudet gælder kun i gymnastiksalen) – og 
så kan man kontakte udvalget og få en nøgle udleveret, ligesom der 
er mulighed for at leje ketchers og bolde. Man køber sig så til at 
spille x-antal personer i x-antal timer.  
Dette tilbud kræver en person i udvalget til at administrere rekvisitter, 
nøgler, penge og tider.  
 
Udvalget har mulighed for at lave flere arrangementer, som f.eks. 
juleafslutning for alle spillere, hvor man mødes i en hal og spiller 
med og mod hinanden på kryds og tværs, og bagefter hygger sig med 
snak og spise. Noget andet som de har forsøgt med, er afholdelse af 
klubmesterskab. Spillerne tilmelder sig i den kategori de vil og så 
spilles der om pokaler, og arrangementet slutter med spisning. 
 
Selv om badmintonudvalget kun har få medlemmer, så har udvalget 
også en opgave i at skaffe hjælpere til FK73’s arrangementer, og 
skrive indslag til klubbladet. I hvert fald skal der skrives årsberetning 
til februar måneds klubblad, så den læses inden generalforsamlingen. 
 
 

 


