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Beretning Eliteudvalg

Fantastisk sæson !!!!
Så kort kunne det egentligt siges for eliten i GSB, men jeg har nu valgt at gøre det lidt længere.
Egentligt kan jeg jo konstatere at det udvalg jeg er formand for, er ikke eksisterende. Det står ikke på
hjemmesiden, hverken under afdelinger eller udvalg, men det skal vi nu nok få rettet op på
Da jeg overtog tjansen for 1 år siden, var det en anelse op ad bakke. Vi havde et træningsmiljø der
ikke rigtigt fungerede, vi havde nogle trænere der ikke rigtigt fungerede og vigtigst af alt, vi havde en
spillertrup der ikke rigtigt fungerede.
Der manglede ganske enkelt engagement, spilleglæde og ild i øjnene hele vejen rundt.
Efter mange og lange processer, lykkedes det os så at få ansat en ny træner, Anders Kristiansen (AK)
ville gerne tilbage til Danmark efter flere sæsoner i SV som landstræner.
Sammen med ham fik vi sat en ny kurs, med stort fokus på vores træningsmiljø, og det har i løbet af
året vist sig at give bonus. Der er kommet den gnist tilbage som gør at alle, både spillere og trænere,
gír den max gas når de kommer i hallen.
Målsætningen for sæsonen var at vores flagskib, Ligaholdet, i grundspillet skulle blive blandt de 6
bedste, så vi undgik nedrykningsspil, og at vores 2. hold skulle blive i 1. division.
Det er en svær proces at rykke op i 1. division, men det er endnu sværere at blive der. Efter mange
tætte kampe og lidt hjælp fra andre hold, er det imidlertid lykkedes, så vi også til næste sæson tørner
ud med 2. holdet i 1. division, i et spilleformat der bliver ligesom i Ligaen.
Resultaterne for Ligaholdet taler for sig selv. Det har ganske enkelt været en fornøjelse at se hvordan
trænere og spillere er vokset med opgaven igennem sæsonen. At vi vandt grundspillet, godt nok med
lidt hjælp af et par skader hos Skovshoved og TS, var en imponerende præstation, og intet skal tages
fra spillerne, vi bankede VEB, TS og Skovshoved i nævnte rækkefølge, og nu står vi i GULDFINALEN d.
22/4 i Frederiksberg Hallerne. Mød op og bak spillere, trænere og klubben op.
Vi har vundet medaljer i Ligaen i 11 af de 15 sæsoner som den har eksisteret, heraf 4 af guld, sidste
gang i 2015, nu skal vi have den næste GULD.

Ligeledes hører det naturligvis med at vi i GSB har fået en ny senior Danmarksmester. Rikke Søby
Hansen vandt DM i MX sammen med sin makker Mathias Bay-Smidt. I finalen slog de vores egen
Mathias Christiansen som spillede sammen med Christinna Pedersen, der jo som bekendt også er
tidligere GSBér.
Alle disse fortræffeligheder gør imidlertid ikke at vi er tilfredse. Vi har i udvalget, som pt består at AK,
Michael Rasmussen som ungdomscheftræner og jeg selv, holdt et par, jeg vil kalde det etablerende
møder, hvor vi ligesom skulle finde ud af hvad vi overhovedet skulle give os i kast med.
Vi vil naturligvis fortsætte, og intensivere denne møderække, forhåbentligt til glæde for spillere,
trænere og klubben.
I dette virvar er det også lykkedes at få sammensat en ny trup af kontraktspillere. Det er en stor
fornøjelse at næsten alle, meget gerne vil blive i GSB, samtidigt med at der er øget interesse fra
spillere udefra. Det gør at vi om ganske kort tid kan præsentere minimum 3-4 nye spillere til at
supplere den trup vi allerede har.

Sideløbende med tjansen som Eliteformand, har jeg også i flere år været GSB´s repræsentant i
Ligaforeningen, hvor jeg sidder med i bestyrelsen.
Foreningens opgave har været at koordinere klubbernes holdning til BD´s arbejde og tiltag, for på den
måde at forsøge at få klubbernes holdninger igennem.
For ca 18 måneder siden nedsatte BD 2 arbejdsgrupper der skulle arbejde på et nyt koncept for
badminton i Danmark. Ligaforeningen blev ikke inviteret med, det gjorde derimod Henrik Parkhøi som
repræsentant/formand for Skovshoved, Kenneth Højlund som repræsentant/formand for Solrød og
Michael Kjeldsen som er træner i Højbjerg, så de repræsenterede på ingen måde de andre klubber.
Disse 3 personer har så været med til at udarbejde ”NY STRUKTUR” som skal være gældende allerede
for den kommende sæson.
Kort fortalt er modellen 9 kampe på 3 baner uden golden set.
Der skal så spilles 2 DS, 2HS, 2 HD, 2 MX og 1 DD, og vi må max bruge 5 herrer og 4 damer
Ligaen reduceres til 8 hold og 1. division omlægges til 2 puljer af 8 hold (øst/vest) og alle spiller efter
samme koncept.
Samtlige 8 andre nuværende Ligaklubber incl. Højbjerg, minus naturligvis Solrød og Skovshoved, har
mundtligt og skriftligt protesteret overfor BD, jeg har selv skrevet 2 breve til hele BD`s administration
og HB, men uden resultat, ingen af os har overhovedet fået et svar.

Efterfølgende erfarer vi også at den brede skare i Solrød, Skovshoved og Højbjerg som burde have
giver deres repræsentanter i disse arbejdsgrupper mandat, heller ikke bakker op om ”NY STRUKTUR”
men lige meget hjælper det.
Min konklusion er derfor at Ligaforeningen er død, det er tilsyneladende ikke muligt at opnå et
fornuftigt samarbejde mellem klubberne.
Min fremtidige fokus vil derfor ligge hos GSB. Vi har en fornuftig tilgang til relevante personer i BD, og
den vej vil vi så gøre vores indflydelse gældende.

Jeg vil meget gerne takke alle de frivillige som yder en kæmpe indsats, uden deres hjælp var det ikke
muligt at gennemføre 1. divisionskampe og ikke mindst Ligakampe på det meget høje niveau vi gør.
Der er rigtig mange der gerne ville kunne gøre det ligeså godt, vi er klart med til at sætte standarden.
Jeg vil naturligvis også gerne takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde og ser frem til at det
fortsætter i den kommende sæson.
For nu at slutte af med begyndelsen – tak for en fantastisk sæson.

Steen Pedersen
Eliteformand

