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Afdelingens faste aktiviteter: 
 
Badmintonsafdelingens hovedaktivitet er gennemførsel af den årlige 
holdturnering der i år har haft deltagelse af 102 hold, hele 20 færre end 
sidste år. Vi har opdelt holdene i 12 rækker, og det samlede antal kam-
pe (ifølge programmet) er 388.  
Der er tale om en konstant nedgang i antal hold, som deltager i turne-
ringen, se tabellen nedenfor. Hvor er det synd for alle dem, som ikke 
oplever hvor sjovt det er at spille (afslappende) firmaturneringsbadmin-
ton. 
 
 Sæson #Hold #Rækker #Kampe 

2016-2017 102 12 388 

2015-2016 121 15 449 

2014-2015 123 16 459 

2013-2014 130 15 553 

2012-2013 143 17 568 

2011-2012 145 17 569 

 
 
I løbet af sæsonen har 5 hold trukket sig af forskellige årsager, oftest 
problemer med at stille hold på grund af skader og spillere, der har for-
ladt firmaet. Vi håber selvfølgelig, at disse hold/firmaer kommer igen til 
næste sæson. 
 
I forhold til det oprindelige spilleprogram, er der blevet flyttet 127 kam-
pe, de fleste heldigvis på egne baner. 
 
Desværre er 23 kampe blevet vundet uden at kampene er blevet spillet, 
enten af den ene eller den anden årsag. Et tal vi gerne skulle have 
nedbragt i næste sæson. Det er jo bedre at spille om pointene, end at 
få dem ”gratis”. 
 
Vi har igen i år klaret os med KFIU-hallen, samt de haller som klubber-
ne selv har stillet til rådighed, og ikke haft brug for at leje baner i for ek-
sempel Ryparken. 
 
Og ellers må vi bare sige, at turneringen indtil videre er blevet afviklet i 
en god sportsånd, med kun få ”kedelige” tvister. 
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Turneringen i Gladsaxe, som er det gamle LTFI’s turnering, spiller som 
de hele tiden har gjort.  
Der er kommet 2 nye holdmed, et i hver række. 

Alle kampe er spillet i Gladsaxe Badminton Hal, hvor vi har 2 timer 1 
dag om ugen. 

 

KFIU-haltider sæsonen 2016/2017 
 
Vi har baner til rådighed i KFIU-hallen på følgende tider: 
Mandage 19-23 4 baner (hele hallen) 
Onsdag    19-22        3 baner  
Torsdage 21-23 4 baner (hele hallen) 
Søndage 12-18 4 baner  
 
 
Herudover har vi haft baner til rådighed i de firmaer, der selv har hal til 
rådighed. Og disse firmaer spiller halvdelen af deres kampe på hjem-
mebane. 

 
Husk at man møder til tiden og starter efter opvarmningen, som maks. 
skal varer mere end et kvarter. Husk også at rydde op efter kampene i 
de haller vi spiller i. 

 

FSKBHmesterskaberne  
 
FSKBH-mesterskabet (i gamle dage kaldt Unionsmesterskabet) blev 
ikke afholdt i 2016, der var for andet år i træk for få tilmeldte. Og man 
skal vist være optimistisk for at tro at dette ændrer sig til næste år.  
 
Er der noget vi kan gøre for at genoplive denne ellers gode tradition? 
  

 

Miniholdturnering  

 
Søndag 8. januar afholdt FSKBH/Badminton det årlige miniholdstævne. 
Et minihold består kun af 3 spillere (2 herrer og 1 dame), og det viser 
sig meget nemmere for firmaerne at etablere disse små hold end de 
større. 



 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund samt De Danske Skytteforeninger 
Knuthenborgvej 24 - 2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk – info@fskbh.dk  

I år fik vi tilmeldinger fra 8 hold, som blev opdelt i 2 rækker. Det lyder 
måske ikke af meget, men ikke desto mindre var det en hyggelig efter-
middag med mange gode kampe. 
 

Firmaidræt Open 
 
Vi har flere gange slået på, at vi ville håbe, at der er flere der ville del-
tage i Firmaidræt open og vi giver tilskud til deltagergebyret. Alligevel 
viser det sig desværre ikke at hjælpe, så det bliver vi bare nødt til at ac-
cepterer. 
 

Fremtiden 
 
Fremtiden er de samme 3 hovedaktiviteter: 
 

Holdturnering som er vores flagskib. 
 
Miniholdstævne vil være en søndag i januar. 
 
FSKBHmesterskaberne vil afholdes i november måned over 1/2/3 søn-
dage, afhængig af antal tilmeldinger. 

 

Afslutning 
 
Her til slut vil jeg sige tak for en god sæson der er afholdt i god ro og 
orden, det siger jeg på hele bestyrelsens vegne.  
 
Tak til alle, der har hjulpet med at komme godt igennem sæsonen, her 
især klubberne og holdlederne, der trods alt er vores primære kontakt.  
 
Der er sikkert nogle der har kontakt til KFIU-hallen og har bemærket at 
Flemming ikke mere tager sig af holdturneringen, det skyldes at han 
ikke mere er ansat. Og i den forbindelse skal der ske nogle ændringer 
omkring holdturneringens administration i fremtiden, men på nuværen-
de tidspunkt kan vi ikke oplyse konsekvenserne – det vil helt sikkert be-
rører os i badmintonafdelingen. 
 
Tak til personalet på kontoret for deres hjælp omkring badmintonafde-
lingen. 
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Tak til min bestyrelse, for et godt, engageret og loyalt samarbejde i den 
forgangne sæson.  
 
Jeg ser frem til endnu et år med de udfordringer det giver sammen med 
bestyrelsen eller en kommende bestyrelse – der har jo ikke været valg 
endnu. 
 
Mari-Ann. 
 

 

  

 


