Årsberetning, badminton 2016/17:

Endnu en god sæson er overstået. Pga. trænermangel overvejede vi i
år helt at droppe badminton Ungdom - og da spillerne i opstartsfasen
var få, bekræftede det os i, at vi nok måtte aflyse holdene. Heldigvis
er vi lidt langsomme i optrækket, så inden vi fik en mail skrevet og
informeret forældrene, væltede det ind med friske spillere. Pludselig
var vi igen mange mange børn og unge på banen - faktisk hele 43
spillere! Små nye kræfter er startet og også blandt de ældste er der
flere nye spillere.
Spillerne har været fordelt på 2 hold spillende hver onsdag fra
17.15-20.00.
I år har vi ingen hold tilmeldt holdturneringen - da spillerene ventede
lidt længere med at komme i gang, og vi derfor ikke regnede med at
kunne stille hold.
Alle spillere har haft mulighed for at deltage i stævner og
badmintonlejre. Enkelte spillere har været afsted - og det er også
blevet til et par sejre.
Vi har i løbet af sæsonen afholdt aktiviteter bl.a. forældre/barn
turnering, overnatningsweekend med klubmesterskaber. Fælles for de
afholdte aktiviteter er, at opbakningen fra spillere og forældre altid er
stor. Løgstrup skulle være vært ved et begynderstævne - Løgstrup
havde hele 16 spillere tilmeldt - men var desværre de eneste
tilmeldte, så stævnet blev aflyst. Vi skulle også afholde
Kommunemesterskaberne i foråret men DGI kom desværre til at
booke Løgstrup Hallen den forkerte dato, så de måtte finde et nyt
sted at afvikle mesterskaberne.
Badmintonafdelingen arbejder i øjeblikket med den kommende
sæson. Vi forsøger at finde flere til Badminton Udvalget og er også på

udkig efter trænere. En kæmpe tak til fam. Vester for altid at hjælpe
med diverse arrangementer.
Line Larsson sidder stadig i udvalget.
Vi håber på, at nå i mål med vores udfordringer mht. udvalg og
trænere inden næste sæson, så vi atter kan gense rigtig mange af
spillerne og naturligvis få flere helt unge igang med badminton.
Til slut en tak til alle, som har bakket op om sæsonen.
Badmintonudvalget
Line Larsson

