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Fremskridt. 
Viborg Badminton 
Klub er inde i en 
god udvikling. I 
weekenden nåede 
klubben et nyt 
højdepunkt, da den 
arrangerede DM 
for U15-spillere.

Af Danni Kristensen
dakr@berlingskemedia.dk

Badminton: Viborg Bad-
minton Klub positionerer sig 
mere og mere på det danske 
badmintonlandkort.

Godt nok er klubben endnu 
et stykke fra at kunne præste-
re spillere i den absolutte top 
herhjemme, men klubben 
markerer sig mere og mere.

I weekenden nåede den et 
nyt højdepunkt, da den havde 
besøg af  landets bedste U15-
spillere til U15-DM.

»Mig bekendt er det det 
største, vi har prøvet at arran-
gere her i klubben. Jeg kan ik-
ke huske 30-40 år tilbage, men 
jeg kan ikke mindes, at vi har 
afviklet et DM,« sagde Hen-
rik Mejdahl, der er formand 
for Viborg Badminton Klub.

»Det er meget stort for os, 
og vi er rigtig glade for at få 
noget af  det bedste badmin-
ton til byen, så nogle af  vores 
unge spillere kan spejle sig 
lidt i det og se, hvor god man 
egentlig kan blive,« sagde for-
manden.

Viborg Badminton Klub 
har gang i rigtig mange spæn-
dende ting. Klubben er enga-
geret i Sports Academy Vi-
borg og har i det hele taget 
opgraderet rigtig mange ting 
i og omkring klubben.

Det har man også lagt mær-
ke til hos Badminton Dan-
mark, der derfor har tildelt 
klubben mesterskabet.

Henrik Mejdahl kunne 
se tilbage på et spændende 
stævne, hvor der var masser 
af  spændende kampe og god 
badminton. Det bød også på et 
væld af  overraskelser, da nog-
le af  favoritterne røg ud tidligt 
i turneringen.

»Stævnemæssigt er det 
gået over al forventning. Det 
har været en succes - alle har 
været glade, og det har funge-
ret rigtig godt,« sagde Henrik 
Mejdahl, der håbede, at klub-
ben fremover kan komme til 
at afvikle endnu flere større 
stævner. 

Allerede nu er klubben ble-
vet lovet et mesterrækkestæv-
ne til næste sæson.

Han havde i weekendens 
løb fået masser af  positive til-
kendegivelser fra de mange 
forældre og spillere, der brug-
te flere timer i badmintonhal-
len. Henrik Mejdahl talte også 
meget med Badminton Dan-
marks repræsentanter week-
enden igennem, da det var 
vigtigt, at den lokale klub også 
sugede noget erfaring til sig til 
eventuelt kommende stævner.

Stævnet har virkelig kræ-
vet nogle ressourcer af  Vi-
borg Badminton Klub, der 
har trukket på mange frivil-
lige kræfter som tællere, lin-
jedommere og flere andre op-
gaver undervejs. Alt i alt har 
50 frivillige være involveret i 
afviklingen af  stævnet.

Kan komme med sportsligt
Ved weekendens stævne kom 
spillerne fra steder som Gre-
ve og Skagen for at spille om 
DM-titlen i Viborg. Den lokale 
klub har endnu ikke selv spil-
lere, der er gode nok til at væ-

re med blandt de allerbedste, 
men det er også en af  de ting, 
der arbejdes på.

»Vi er i en rigtig god og po-
sitiv udvikling omkring vores 
spillere. Vi har nogle dygtige 
trænere, der virkelig er kom-
met med et frisk pust, og vi 
kan allerede nu se, at vi har 
spillere på vej frem. Vi har få-
et nogle A-rækkespillere i de 
små rækker,« sagde Henrik 
Mejdahl, der dog godt kunne 
se på weekendens kampe, at 
Viborg-spillerne har et styk-
ke vej endnu.

»Der går nok et par år end-
nu, før vi kan være med. Men 
lad os se. Udviklingen kan jo 
pludselig gå stærkt. Hvis der 
pludselig er en, der fanger 
det, så kan det være inden-
for en sæson,« sagde Henrik 
Mejdahl.

Viborg toner frem på 
badminton-landkortet


