
Årsberetning for afdelingen

Sæson 2020 - 21



Bestyrelsen og faste “hang arounds” 2020 - 2021

Bestyrelse - trænerkontakt - opsyn med boldskab -
hjemmeside - “pokalmester” - seniortræning - fredagsfjer



Fakta fra sæson 2020/21

223 medlemmer

Træningshold:

● 9 ungdoms-træningshold 
● 5 senior/motions/veteran træningshold 

Holdturnering:

● 10 ungdoms-turneringshold, heraf 2 rene pigehold 
● 2 senior-turneringshold - 2x serie 2-hold
● 2 motions-turneringshold - 2x senior B-hold
● 1-veteran turneringshold



Generalforsamling 
den 26. august 2020

Ikke den mest besøgte 
generalforsamling i 
klubbens historie...



Aktiviteter 2020-21



Træning 
- kun for piger

Den 11. september 2020

v/ Heidi Lerche

14 piger på tværs af 

alder og niveau



Stævne den 7. november 2020 
● alle coronarestriktioner overholdt
● nye folk ved dommerbordet
● ros for velgennemført arrangement



I fraværet af 
Hammel Hestemarked …
Årets idrætspræstation i Hammel GF
blev overrakt i forbindelse 

med Hammelstævnet.



DGI klubudvikling 2020 
(midler fra titlen som Årets ungdomsklub)

Udgangspunkt:

TEMA: Ungdomsspillerne og balancen mellem at være en klub for bredden og for eliten

“Hvordan kan vi - i træningen og på andre måder - støtte dem, der ønsker eliten, så vi fastholder 
tilknytningen til klubben både nu og som seniorspiller”?

Proces: 

● Repræsentanter fra forældregruppen, trænere og bestyrelse. 
● Fire møder. Arbejde med styrker og svagheder. Udpegning af indsatsområder. Opfølgning. 
● “Styrmand”: Jesper Fauerskov, DGI Østjylland



20. oktober 2020: It-hjælp



Mentaltræning v/ Mads Selmer 

den 21. november 2020 
● 10 ungdomsspillere til blandet teori og praktik
● seks forældre til teori 
● kan holdes igen, hvis der er interesse for det 



SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE DECEMBER 2020

Rekruttering: Mange nye spillere har fået klubben anbefalet af en ven eller klassekammerat

Facebook og SMS er de mest bruge kanaler til at få nyheder om klubben

Vi bør overveje ekstra information om klubben, spillet, turneringer (“hvem-hvad-hvor”) - ud over 
det, der gives til fx forældremøder

Vi har fået afklaret, at vi er en klub for bredden - som godt vil gøre en indsats for dem, der vil lidt 
mere.

Vi skal arbejde med: 

● at gøre det mere tydeligt, hvornår og hvordan man kan komme i kontakt med trænerne
● hvordan det kan blive lettere at komme med forslag til bestyrelsen
● hvordan vi kan gøre det lettere at komme ind i opgaverne som ny



HVILKE KONKRETE FORSLAG KOM IND?

➔ Klubben kunne arrangere træningskampe mod andre klubber. De gode 

spillere kan teste sig op mod andre på samme niveau. Nye spillere kan prøve 

at spille (hold)kamp under trygge forhold

➔ Gerne flere sociale arrangementer

➔ Tekniktræning for motionsspillere - et par aftener pr. sæson

➔ Drengeaften svarende til de nuværende pigetræninger

➔ Klubtur i Midtjylland ligesom turen til Odense



Corona-tid januar - april 2021



Ikke et DMU-som vi kender det

“Der er styr på det i 
Hammel GF”

22. og 23. maj 2021
Flere steder i landet. 



Fire hold af sted - to sølvmedaljer med hjem!



Klubben / klubånden handler 
fortsat om fortsat om:

En god stemning i hallen. 

Kom og kig!

Vi løfter i flok

En klub for bredden der støtter eliten så godt vi kan



PS: Der er fortsat lidt tilbage i aktivitetskalenderen 

Hammel GF holder badmintonskole i uge 26

7-14 årige, mandag-torsdag.

Der er ca. 40 spillere tilmeldt.



Næste sæson

Nyt trænerteam på plads:

Mandag (hold 1 og 3): Magnus Sørensen
Mandag (fitness, udvalgt gruppe): Karan Faja
Mandag - seniortræning: Karan Faja 
Tirsdag (hold 2 og 4): Karan Faja
Onsdag: (hold 1 og 2): Felix Berg og Jakob Nørgaard Jeppesen
Torsdag (hold 2, 3 og 4): Christian Meredin
Torsdag (senior): Heidi Lerche/Morten Jensen/Jakob Thomsen
Fredag (miniton): Magnus Sørensen
Fredag (turneringsspillere): Magnus Sørensen

Farvel til Simon Antonsen, som har fået nyt arbejde og Anders Schaiffel, som 
tager en tur som værnepligtig. Tusind tak for samarbejdet



Næste sæson 

Sæsonen starter 9. august 2021

“Det sædvanlige” - fredagsfjer, ungdomsstævner, natminton, klubtur 

DMU u/17-19 

Særlige ungdomsaktiviteter?

Motionsstævne?



Tak til sponsorer og medlemmer


