
Årsberetning badminton 2016:  

Miniton: 

Fik sin debut i efteråret 2016. Et tilbud til de 3-6 årige børn, hvor de kunne lege sig frem til at spille 

badminton. Konceptet var at forældrene/bedsteforældrene var aktive sammen med børnene og 

hjalp træneren med at gennemfører øvelserne. Der var hurtigt gennemsnitlig 10 børn til 

træningen, hvor der blev hygget, grinet og gennemført en masse sjove øvelser/lege som var 

badminton relaterede.  

I badminton betegnes det som en succes, da holdets størrelse er begrænset, da også 

forældre/bedsteforældre deltager. 

 

Ungdom: 

Der er stadigvæk liv og glade dage i hallen Mandag Eftermiddag, hvor Michael Pagh og Jesper 

Christensen varetager træningen. Der er en fast trup på 16 spillere ( både drenge og piger ) og 

flere kommer 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 var vært for stævnet Lørdag d. 27 Februar. Her var alle spillerne forinden forsøgt 

opdelt efter niveau, så de fik så jævnbyrdige kampe som overhovedet muligt. Mange gode kampe 

blev afviklet på tid, og børnene tog selv ejerskab for stævnet og begyndte at dømme hinandens 

kampe. Forældrene førte resultaterne i kampprogrammet og sørgede for at næste kamps spillere 

var klar. 

Alt i alt en rigtig god dag med masser af badminton, højt humør og glade børn.  

Kommunemesterskabet for Viborg kommune bliver afholdt i Stoholm Søndag d. 5 Februar 2017 

hvor der også vil være nogle fra ungdom som deltager. 

I forbindelse med vores samarbejde med Karup, er der arrangeret en ”store badmintondag” d. 28 

Januar 2017, hvor der kommer en fra DGI og træner børnene. Det bliver en dag med ny 

inspiration, kammerater og en masse gode kampe. 

Juleafslutningen blev igen i år 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. 



Så generelt et godt badminton år med hovedvægten liggende på leg og gode oplevelser med 

sporten, selvom der arbejdes seriøst. Vi håber selvfølgelig at kunne fylde hallen med både store og 

små glade børn fremover. 

 

Senior: 

 

I senior badminton-afdelingen har vi fordoblet vores medlemstal, hvilket giver mere liv i hallen 

Mandag aften. Der trænes seriøst, men selvfølgelig med plads til hygge og gode grin. Prøv at lægge 

vejen forbi Alhede-hallerne en mandag aften, og du vil se en flok ketcher svingende entusiaster, 

der kæmper med næb og klør for at undgå at give den obligatoriske øl i hallens cafeteria til netop 

denne aftens tredje halvleg.   

 

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

resultaterne er gode.  

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

internationalt for de midtjyske farver, hvor han vandt sølv ved all England i herresingle. Nationalt 

vandt han guld til DM i herredouble. Kommunemesterskaberne var en kæmpe succes for AIF 

badminton. Her lykkes det Martin Qvist, Michael Pagh og Thomas Søndergård at vinde guld, sølv 

og bronze i A-rækken i ovennævnte rækkefølge. I B-rækken lykkes det Jørgen Møller, Thomas Laier 

og Daniel Berthelsen at vinde guld, sølv og bronze i ovennævnte rækkefølge. 

Motionist: 

 

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

bane igennem mange sæsoner. Motionisterne har i 2016 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. 

 

 

  


