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Badminton – Formandens beretning 2015 
 
 
 

Årsberetning badminton 2015:  
 
Det var året hvor vores formand og ungdomstræner Kim Skouborg måtte forlade AIF på grund af nyt 

arbejde, som geografisk har betydet at familien har måtte flytte. Der skal fra badminton afdelingen lyde 

en stor tak, for den store indsats han har ydet. 

Ungdom: 

Der er dog stadigvæk liv og glade dage i hallen Mandag Eftermiddag, da Michael Pagh og Michella 

kristensen har overtaget træner tjansen. Der er ca. 10 – 12 spillere ( både drenge og piger ) og flere 

kommer hele tiden til og prøver. Halvdelen har spillet tidligere, og den anden halvdel er nybegyndere. 

Fælles for alle er, at de kommer med godt humør og knokler på for at blive bedre. 

Træningen består, som udgangspunkt af en fælles opvarmning med forskellige lege. Derefter 

introduceres de for forskellige slagteknikker, som de går ud og øver. Der afsluttes med kampe på kryds 

og tværs. 

Der er mellem klubberne Trojka – Haderup – Mønsted – Møldrup – Stoholm og AIF blevet etableret et 

samarbejde omkring afholdelse af træfstævner. Det er et initiativ, som skal give ungerne mulighed for at 

spille så mange kampe som overhovedet muligt, mod unge i samme alder og styrke fra andre klubber. 

AIf badminton står for stævnet Lørdag d. 27 Februar, hvor vi håber på et stort fremmøde så der kan 

blive afviklet en masse gode badminton kampe. 

Ydermere har nogle af de unge deltaget i landsdelsmesterskaber, som blev afviklet i Kjellerup arena, 

med fine resultater til følge. 

Kommunemesterskabet for Viborg kommune bliver afholdt i Bjerringbro Lørdag d. 6 Februar, hvor der 

også vil være nogle fra ungdom som deltager. 

Hovedvægten ligger på leg og gode oplevelser med sporten, selvom vi arbejder seriøst. Vi håber 

selvfølgelig at kunne fylde hallen med både store og små glade børn fremover. 

Juleafslutningen i år blev afviklet som en lille turnering med badminton relaterede spil. Her havde alle de 

unge en af deres forældre med, som de skulle spille sammen med. Der blev grinet, hygget og selvfølgelig 

også gået til den, for der var jo præmier til første og anden pladsen. 

Vi sluttede af med æbleskiver og saftevand med resten af ungernes familier. Alt i alt en super hyggelig 

aften med god opbakning fra forældrene.  
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Senior: 

 

I senior badminton-afdelingen er vi ikke mange, og alderen sniger sig efterhånden derop, hvor vi alle kan 

deltage i veteran-turneringer, MEN til gengæld er kvaliteten helt i top. Og selvtilliden er absolut også til 

at få øje på. Prøv at lægge vejen forbi Alhede-hallerne en mandag aften, og du vil se en lille flok ketcher 

svingende entusiaster, der kæmper med næb og klør for at undgå at give den obligatoriske øl i hallens 

hyggelige cafeteria til netop denne aftens tredje halvleg.  

 

I holdturneringen deltager vi i DGI's bedste seniorrække, serie 1, med et rent herrehold, og sidste sæson 

vandt vi rækken foran Sahl og Vinding på de næste pladser.  

Individuelt gør vi os også gældende i Frederiks. I veteran +50-rækken kæmper Martin stadig 

internationalt for de midtjyske farver. i september måned forsøgte han at forsvare de to 

verdensmesterskaber i single og double, som sensationelt var vundet to år tidligere i Tyrkiet. Denne 

gang måtte han afgive titlerne, men det blev dog til to bronzemedaljer. Til gengæld lykkedes det ham at 

vinde Midtjyllandsmesterskaberne i senior A-rækken, hvor de fleste modstandere er ca 25 år yngre. Her 

var der også fine præstationer af Jørgen Møller, Thomas Laier, Michael Pagh og Thomas Søndergaard. 

I indeværende sæson fører vi igen serie 1, og træningen er lagt til rette efter at toppe her i 

forårssæsonen, så vi satser alt på at gentage triumfen fra sidste sæson :-) 

Motionist: 

 

I AIF har vi en uhyre stabil motionsafdeling. Mange af spillerne har haft den samme træningstid og bane 

igennem mange sæsoner. Motionisterne har i 2015 igen været med til at skabe et unikt miljø i hal og 

cafeteria – ikke mindst under 3. halvleg eller i forbindelse med julefrokoster og andre afslutninger. 

 

På badmintonudvalgets vegne 

Michael Pagh 

 


