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Kjetil Øien (fra venstre), Rune Djuvsland, André Høidebraaten, 
Mette Nielsen og Alexander Hennøen håper flere vil være med å 
spille badminton.
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Kristiansund Badmintonklubb tar 
grep for å øke rekrutteringen.
DEL

Onsdag var konkurranse- og utdanningsansvarlig André 
Høidebraaten fra Norges Badmintonforbund innom 
nordmørsbyen. Han reiser Norge rundt for å gi tips og råd 
om hvordan klubber kan utvikle seg.
I dag har Nordmøres eneste badmintonklubb rundt 30 
medlemmer. Det er spillere fra 12 til 70 år som slår seg løs.
Men det er plass til flere. Kjetil Øien forteller at det blir tatt 
grep for å kurse trenere.
– Vi er en gjeng som spiller fast, men har ikke et skikkelig 
apparat for å ta imot nykommere som vil lære. Særlig burde 
vi hatt trenere sånn at vi kunne gitt barn og ungdommer et 
skikkelig opplæringstilbud, sier Kjetil Øien.
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Sju baner
Han sitter selv i styret i klubben. Det gjør også Bjørn Ersnes 
(leder), Rune Djuvsland, Alexander Hennøen og Mette 
Nielsen.
Klubben trener fast i Nordvesthallen. All aktivitet har vært 
nede etter 12. mars, men nå er det åpnet igjen.
– Normalt er det sommerferie nå, men på grunn av 
koronapausen tar vi sikte på å trene også de neste 
månedene, sier Øien.
Det er merket opp for sju baner i flerbrukshallen til CFK. 
Rune Djusvland er blant dem som har blitt bitt av basillen 
etter at han kom med. Den tidligere lederen i Kristiansunds 
Seilforening har blitt en lidenskapelig spiller på hobbybasis.
Seiler ble spiller
– Kjetil har lenge mast på meg for å få meg med. Til slutt lot 
jeg meg overtale. Det har jeg ikke angret på. Badminton er 
en utrolig morsom idrett. Og jeg ble overrasket tøft det var 
med tanke på kondisjon. Kjempetrening. Det anbefales til 
alle, sier Rune Djuvsland.
Nettopp en trening for alle er det som klubben i Kristiansund 
og badmintonforbundet ønsker å markedsføre.

– Vi har svært lave kontingenter. Og utstyret er billig. Det er 
vel knapt en billigere idrett du kan drive, sier Kjetil Øien.


