
Nominerede til Den Fynske Idrætsforeningspris 
 
SBBC – Svendborg basketball club  

  

SBBC er en på alle måder meget aktiv klub. Man har et elitehold på højeste niveau, men man har også 

hold på alle andre niveauer, og er en af landets førende og mest ambitiøse basketklubber.  

Klubben har en stor gruppe af frivillige, vis primære opgave naturligvis er: At tjene penge til klubben, så 

den kan give de unge mennesker, de bedst tænkelige rammer/forhold, i form af dygtige trænere, udstyr 

mm. 

Man har mange ungdomshold, men også hold for voksne der bare vil have motion. 

  

En særlig afdeling man har er ”Wild Rabbits”. Afdelingen er for børn med særlige behov, men med stor 

glæde ved at spille basketball. 

    

Middelfart Håndboldklub 

Middelfart håndboldklub er en forening med rigtigt mange ungdomshold. Men det der gør dem unikke er 

deres projekt next gen. Her er et unikt fællesskab som er blevet skabt over en årrække hvor det er blevet 

prioriteret at sende de unge på en uges træner/lederkursus i sommerferien, masser af sociale 

arrangementer som har medført et unikt fællesskab, som binder de unge til foreningen, noget som 

mange foreninger vil kunne lære noget af. 

 

Dette er også afgørende for at Middelfart håndbold har mange unge trænere til deres børnehold. Ved at 

uddanne mange unge, og ikke kun dem med den oplagte trænerspirer i maven, er foreningen også med 

til at uddanne de som senere ville kunne finde interesse i en udvalgspost eller måske den nye formand. 

  

Odense Giants Softballklub 

Odense Giants Softball Klub blev stiftet i 1983,og selv om man er i en lille idrætsgren, kan man sagtens 

være ambitiøse og inovative, hvilket kan ses i medlemstallet. 

Klubben tilbyder et unik idrætstilbud og tiltrækker rigtig mange børn som ikke finder sig tilpas i populære 

traditionelle sportsgrene. Klubben har også formået at vokse helt enormt hos de 30-70-årige, idet klubben 

har et såkaldt slowpitch-hold, som tilbyder unik træning og kamp tilrettet seniorerne, og hvor kvinder og 

mænd spiller på samme hold. På slowpitchholdet er der også spillere med mange forskellige nationaliteter 

repræsenteret, så klubben er med til at bygge bro mellem forskellige kulturelle minoriteter i Odense. 

Klubbens populære sociale arrangement Slowpitch-fredag, fastholder klubbens medlemmer, idet de mødes 

den første fredag i måneden og spiller kamp på blandede hold på kryds og tværs i klubben og med 

deltagelse af forældre til ungdomsspillere. Dagen sluttes af med fælles mad. Klubben har også et 

succesfuldt damehold, som de seneste 3 år har vundet DMguld. Klubben har også flere repræsentanter på 

diverse landshold. Udgiften for deltagelsen på landsholdene, afholder den enkelte spiller selv, f.eks. VM i 

New Zealand og EM i Tjekkiet. Klubben er båret af mange frivillige kræfter og intet stykke arbejde i klubben 

aflønnes, da alt arbejdskraft er på fuldstændig frivillig basis, dog aflønnes trænerne med et lille tilskud til 

klubtøj. Klubben består af en masse ildsjæle, som lægger mange timer i klubben, til gavn for børn, unge og 

voksne i lokalsamfundet. Odense Giants Softballklub fortjener i den grad at blive kåret som årets fynske 

idrætsklub.  


