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Oprindelse
Britiske soldater udstationeret i Indi-
en i 1860’erne tog en indisk børneleg 
til sig, hvor man slog en fjerbold i vej-
ret ved hjælp af en ”ketcher”, som var 
udformet, som vi kender den i dag, 
men i stedet for strenge var rammen 
beklædt med en slags pergament, og 
lignede og lød på den måde som en 
tamburin på en stok!

Efter hjemkomsten til England, tog 
britiske soldater, når det var regn-
vejr og cricket og kroket var besvær-
liggjort, legen op. På hertugen af 
Beauforts residens Badminton House 
i nærheden af Bath i den vestlige egn 
af England var sommeren 1873 meget 
regnfuld. Hjemvendte officerer fra In-
dien anvendte en hall i slottet med en 
snor udspændt fra havedøren til ka-
minen som ”net” – badmintonspillet 
i den form, som vi kender i dag, var 
født. Målet (5,18 x 13,4 m) på nutidens 
badmintonbane er bibeholdt, som må-
let af hallen på Badminton House. Til 
spillet anvendes en fjerBOLD – den 
eneste sportsrekvisit kaldet BOLD der 
ikke er rund!

I 1899 spillede man første gang All 
England turneringen, som også gjaldt 
som VM helt frem til 1977. Først kend-
te offentlige badmintonkamp her i 
Danmark var i 1925, hvor 4 spillere 
agerede for 6 tilskuere i Skovshoved 
Idrætsforening. Allerede 25 år efter 
var Danmark en af verdens stærkeste 
badmintonnationer. Badminton blev 
introduceret til OL i 1992.

Historie lokalt
Ved et bestyrelsesmøde i 1938 vedtog 
man at oprette en badmintonafde-
ling i HS&G. Ekstrakontingent for at 
spille badminton blev sat til 50 øre for 
voksne og 25 øre for børn. Hvorvidt 
afdelingen kom i gang fremgår ikke af 
senere referater, men det er tvivlsomt, 
da der ikke i regnskabet forekommer 
udgifter til indkøb af materialer. Før-
ste gang der registreres udgifter er 
1957, da der berettes om badminton 
i Forsamlingshuset. I 1968 lejede for-
eningen sig ind i Rolfhallen, og sam-
me år var 2 hold med 23 spillere til-
meldt turneringen, og det frembragte 
allerede samme år et Fynsmesterskab 
for det ene hold. I 1970 rykkede bad-
mintontræningen til Årslevhallen 
og også Munkebjerghallen, Skt. Kle-
menshallen og Klostermarkshallen 
var i brug, indtil vi fik vores egen hal 
i 1979.
Medlemstilgangen var jævnt stigende 

fra de 23 medlemmer i 1968 til 332 
medlemmer i 1989 hvor medlemsan-
tallet toppede.
I dag er der ca. 200 aktive spillere, 
med højst rangerede hold på vej mod 
serie 1

Her en situationsrapport fra dette års 
klubmesterskab i Højbyhallen, hvor 
hele dagen blev brugt på afvikling af 
kampe for at kunne kåre 2015 klub-
mestrene. Således er der sæsonen 
igennem  hyggelig træning og fælles-
aktiviteter, det være sig Monradstæv-
ner for ungdommen, jule- og afslut-
ningsturnering for motionisterne og 
som skrevet klubmesterskab. Yderli-
gere er der tilmeldt hold til turnering.

Har du interesse i at blive aktiv i bad-
mintonafdelingen så kontakt afde-
lingsbestyrelsen på www.hojby-sg.
dk/badminton.

Badminton – vi er også en del af H.S.&G!

Badminton er for alle aldre, Børge er netop stoppet i en alder af 85 år

Ungdomsklubmestre 2015


