
Beretning for bredde- og veteranudvalget 
  
Sæsonen for bredde- og veteranafdelingen blev naturligvis stærkt præget af coronarestriktionerne. 
Indførelsen af forsamlingsloftet på 10 havde først og fremmest en stor indvirkning på vores ugentlige 
fællestræninger FT3 - FT6, indtil den generelle nedlukning i december. Træningerne, som normalt 
har 25-40 tilmeldte spillere, blev inddelt i mindre grupper af 10 med forskudte starttidspunkter. For 
FT3 og FT4 måtte træningstiden reduceres fra 2 timer til 1,5 time for hver gruppe, mens FT5 og FT6 
holdene fortsat kunne træne i 2 timer. De forskudte starttidspunkter betød at nogle af holdene 
måtte starte relativt sent om aftenen, hvorfor vi indførte et rotationsprincip hvorved 
træningstidspunkterne gik på skift mellem holdene. Det viste sig generelt at fungere godt, men nogle 
hold oplevede lavt fremmøde, især på sene tidspunkter om aftenen. Stor tak til trænerne Simon og 
Felix for deres fleksibilitet i forhold til at få træningerne til at fungere under de ændrede forhold. 
 
Vi havde tilmeldt 2 seniorhold og 6 veteranhold til holdturneringen, men holdene nåede kun at spille 
de første par kampe inden turneringen blev sat på pause. Allerede i december 2020 valgte 
Badminton København helt at annullere holdturneringen for denne sæson, dog med mulighed for at 
afvikle nogle af de planlagte kampe som træningsholdkampe efter genåbningen hvis forholdene 
tillader det.  
  
I starten af sæsonen oplevede vi en forøget interesse for at spille holdkampe i bredderegi. 
Breddeudvalget ser gerne at der bliver tilmeldt flere hold, men det kræver naturligvis at der er 
spillere nok når den nye sæson starter op, og at der kan findes holdledere til holdene. Især det sidste 
har været et problem de senere par år, så bredde- og veteranudvalget opfordrer kraftigt til at flere 
melder sig til at være holdleder, også for at afløse dem der har siddet med tjansen flere år i træk. 
Uden holdledere, ingen hold. 
 
Den korte sæson blev også præget af en diskussion om de nye bolde som breddespillere (senior og 
ungdom) har fået tilbudt med den nye boldaftale, og som har vist sig at have en markant lavere 
kvalitet i forhold til de bolde der tidligere er blevet spillet med. Is+ær spillere på de højere rangerede 
breddetræninger har udtrykt utilfredshed med boldene, f.eks. at de hurtigt bliver deforme efter få 
hårde smash. En række andre boldtyper indenfor en lignende priskategori har været afprøvet, men 
ingen af dem havde umiddelbart en tilfredsstillende kvalitet. Der er nu blevet bestilt endnu en 
alternativ boldtype hjem som vil blive afprøvet på fællestræningerne når klubben åbner igen, og 
sammen med spillerne vil der blive taget en endelig beslutning om hvilken boldtype bredden skal 
spille med fremadrettet. 
  
Breddeudvalget ser frem til en genåbning af klubben og til en ny sæson, hvor vi forhåbentligt kan 
vende tilbage til normale forhold. 
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