Nominerede til årets forening

04/04/15 17.50

Kolding Badminton Club

Nominerede til årets forening
KOLDING: Hvert år uddeler Kolding Kommune prisen som Årets forening til en forening godkendt
under Fritidsrådet. Prisen uddeles i forbindelse med Fritidsfesten den 30. januar 2015. Fritidsfesten er
en tak til alle foreninger for det store arbejde, der foregår på frivillig basis i hele Kolding Kommune.
Prisen som Årets forening 2014 uddeles til en af følgende 3 nominerede foreninger - og læs her om
begrundelserne:

Lunderskov Boldklub
Der har været fuld aktivitet i Lunderskov Boldklub og rigtig mange ting er gået godt i 2014.
Lunderskov Boldklub har i 2014 investeret et betydeligt beløb i en stor Multibane til gavn for
klubben, skolen, SFO og byens borgere store som små.
I 2013 steg medlemstallet i ungdomsafdelingen væsentligt og i 2014 er det lykkedes at holde det høje
antal medlemmer. Medlemsskaren er blevet udvidet yderligere med 75 løbemedlemmer, som nye
frivillige trænere tager sig af i den løbeafdeling, der startede i 2013.
På 4. år har klubben stor succes med at rekruttere nogle af klubbens unge spillere som ungtrænere på
de yngste hold. Det giver mere tid for den enkelte træner, spillerne får gode rollemodeller, der knyttes
værdifulde bånd mellem store og små, som er med til fjerne drilleri og mobning. På længere sigt er det
naturligvis håbet, at de unge får smag for rollen som trænere, så de får lyst til at fortsætte i det spor,
når de bliver ældre.
Klubbens frivillige er en uundværlig del af Lunderskov Boldklub. Tordenskjolds soldater har igen
været aktive med at male klubhus, skure og stakit. Der er blevet bygget læhegn, lagt fliser, bygget
grillplads og samlet og opsat nye udskiftningsbænke ved opvisningsbanen.
Mere end 200 frivillige fra hele Lunderskov og omegn bakker op om afviklingen af LB Cup når mere
end 1500 fodboldspillere med familier invaderer byen en weekend i august.
De seneste år har det lille LB Cup stævne (U5 – U8), som afvikles lørdagen efter det store stævne
været afviklet med meget få hold. Overvejelserne har gået på at lukke ned. Men takket være hårdt
arbejde og masser af nytænkning i en effektiv arbejdsgruppe blev der slået rekord med mere end 80
hold i 2014. Dobbelt op i forhold til 2013!
Lunderskov Boldklub er en ældre dame, men dette betyder ikke, at ”plejer” er med. Lunderskov
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Boldklub udmærker sig i den grad ved, at alt er muligt og det meste skal prøves af i forsøget på at gøre
et medlemskab og ikke mindst det frivillige arbejde til en god og positiv oplevelse for alle byens
borgere.
Claus Hansen formand for Lunderskov Boldklub er glad for nomineringen:
”Det er dejligt, at vores arbejde bliver bemærket og værdsat. Jeg glæder mig til at give rosen videre til
de mange frivillige, der er med til at drive klubben.”

Kolding Beachvolley
Kolding Beachvolley er indstillet på baggrund af det store arbejde, de har lavet med at få etableret
Beach Park Kolding samt deres deraf store øgning i antallet af medlemmer.
Beach Park Kolding blev indviet i 2013 og er resultatet af et unikt samarbejde mellem kommune,
erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og Kolding Beachvolley.
Beach Park Kolding er et 3.200 m2 strandanlæg i midtbyen med skoler, erhvervsliv, Kolding å, og
udviklingsarealer som nabo. Her er 8 faste beachvolleybaner + friareal, til fri afbenyttelse for borgere,
studerende, turister og dem der vil sidde eller svede på stranden i Kolding by. Kolding Beachvolley
har råderet/brugsret, og forpligtelsen til vedligeholdelse og drift. Klubben var på 36 medlemmer og er
nu (2014) vokset til 150 medlemmer. Det er allerede lykkes at afholde sportsevents som udsolgte DMtourstævner, internationalt elitedamestævne, skolestævner med 150-200 elever pr. stævne, samarbejde
med byens skoler og uddannelses institutioner om anvendelse mv.
Beach Park Kolding er et åbent og frit tilgængeligt sportsareal. Klubmedlemmer spiller her side om
side med ikke medlemmer. Beach Park Kolding er et areal, der indbyder til samvær og integration for det er det, sport skal kunne - knytte bånd.
Kolding Beachvolley har nu fået medlemmer fra et stort opland, hvor folk gerne kører 45 minutter for
at spille i landets bedste anlæg. Medlemsantallet ser ud til fortsat at kunne stige. Der er skabt en
ungdomsafdeling med 30 medlemmer allerede i første sæson. Der har været world tour spillere fra
Tyskland for at træne, camps med landshold og landsholdstræner - alt sammen inspiration for
medlemmer og andre brugere. Nationale og internationale stævner giver en stolthed i klubben over
klubben kan præstere at levere, så professionelt et setup, der giver anerkendelse hos spillere, forbund,
kommune og sponsorerer. I Beach Park Kolding er der altid plads til, at man kan spille og danne
netværk.
Formanden for Kolding Beachvolley Anders Bech Mathiesen er stolt:
”Beach Park Kolding har været lang tid undervejs, men det er fantastisk, når tingene lykkes og er til
glæde og gavn for så mange. Det er vi glad og stolte over i Kolding Beachvolley”

Kolding Badminton Klub
Kolding Badminton Klub har gennem de seneste år arbejdet meget målrettet med sin
ungdomsafdeling, som har haft det primære fokus. Klubben er dog samtidig meget bevidst om, at
seniorafdelingen skal løftes, således at der er en god sammenhæng for overgangen mellem ungdomog seniorspiller. Dette for at sikre, at alle de gode tiltag og det store arbejde som spillerne lægger for
dagen i ungdomsårene ikke er spildt, fordi der ikke er en interessant og velfungerende seniorafdeling.
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Arbejde med ungdomsafdelingen i Kolding Badminton Klub har bl.a. medført hold med miniton for
de yngste spillere og deres forældre, afvikling af DM i skolebadminton, afvikling af
8 nations cup for Europas bedste U15 spillere, øget samarbejde med andre badmintonklubber i
Kolding Kommune omkring badmintontræning, øget samarbejde med Kolding Kommune omkring
talentarbejdet og eliteidrætsklasserne, hvilket også viser sig på de sportslige resultater klubbens
spillere opnår, ligesom det har resulteret i nye medlemmer, der kommer langvejs fra. I 2014 har
klubbens ungdomsspillere for første gang bragt DM guld hjem til klubben både til Hold DM for U13
spillere og individuelle medaljer.
For at badmintonarbejdet kan lykkes er det nødvendigt med rigtig mange frivillige. Klubben har
beskrevet de fleste opgaver i klubben og mange forældre står klar til at hjælpe med løsningen af de
forskellige opgaver.
På trænersiden er Kolding Badminton Klub meget opmærksom på, at få egne spillere uddannet til
trænere, hvilket giver et godt sammenhold i klubben.
Bestyrelse arbejder meget målrettet i hele sit arbejde, der er f. eks. udarbejdet en udviklingsplan for en
3-årig periode, hvilket giver anledning til en god og sund diskussion om, hvor arbejdet med klubben
skal føre hen de kommende år.
Kolding Badminton Klub er på baggrund af deres store arbejde i 2014 kåret til årets ungdomsklub af
Badminton Danmark, en hæder, som Kolding badminton Klub er den eneste klub, der har opnået 2
gange.
Formand Carsten Jacobsen, der har indstillet foreningen udtaler:
”Vi er glade for nomineringen og den anerkendelse af vores arbejde, det er. Det er fantastisk, når
målrettet arbejde også bærer frugt på denne måde.”
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