Årsberetning, badminton 2014/15:
Endnu en god sæson er overstået. Vi har igen i år haft mange børn og
unge, der har haft lyst til at spille badminton. Små nye kræfter er
startet på vores yngste hold.
Spillerne har været fordelt på 3 hold, spillende hver onsdag og
derudover har vi i denne sæson haft den store hal om fredagen, indtil
indefodbold gik i gang.
Vi har i år haft hold med i holdturnering i DGI-regi. Resultatmæssigt
har det naturligvis båret præg af, at vi stadig har en del nybegyndere
og samtidig har vi vægtet det højt, at så mange spillere som muligt
har fået muligheden for at komme med, hvorfor vi ikke har stillet i
stærkeste opstilling hver gang. Men alligevel har der været mange
fine resultater, og U13C vandt holdturneringen ubesejret. U15C blev
en flot nr. 2 og begge hold deltog i Landsmesterskaberne for hold.
En topplacering blev det ikke til - men mange gode kampe. Og der
bliver spillet mange kampe sådan en weekend. Fx kan nævnes at vi
havde én spiller, som var i kamp 12 gange og derudover i 2 Golden
Sæt - alle kampene vundet! Så der var ro i bilerne, da snuden vendte
mod Løgstrup.
Alle spillere har haft mulighed for at deltage i stævner og
badmintonlejre. Vi har bla. deltaget i de individuelle
Landsmesterskaber. Her fik Løgstrup for 1. gang GULD med hjem,
idet Julie Jensen og Nicklas Larsson ubesejret gik til tops. Stort
tillykke til dem!
Vi har i løbet af sæsonen afholdt mange aktiviteter bl.a. træningslejr,
forældre/barn turnering, overnatningsweekend, holdturnering og
klubmesterskaber. Fælles for de afholdte aktiviteter er, at
opbakningen fra spillere og forældre altid er stor.

Badmintonafdelingen vil i den kommende sæson fortsætte med 3
træningshold. Connie har sagt ja til at fortsætte som træner for de
yngste, og Jenny fortsætter med de ældste hold.
Der har været udskiftning i udvalget - en KÆMPE tak Rikke
Vestergaard for et stort arbejde samt tak til »Tordenskjolds soldater
ala Vester«, som altid yder en stor indsats!
Lena Riis og Allan Mikkelsen har sagt »ja« til badmintonudvalget – så
udvalget består nu af Lena, Allan og Line.
Vi glæder os til at komme i gang med den nye sæson og håber at
gense rigtig mange af spillerne og naturligvis få flere helt unge igang
med badminton.
Til slut en tak til udvalgsmedlemmerne, trænerne og forældrene for
deres deltagelse og hjælpsomhed.
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