Årsberetning, badminton 2013/14:
Endnu en god sæson er overstået. Vi har igen i år haft mange børn og
unge, der har haft lyst til at spille badminton. Flere af de ”etablerede”
spillere er fortsat, derfor var vi igen i år nødsaget til at lukke for
tilgang af spillere på vores 2 ældste hold.
Spillerne har været fordelt på 3 hold, spillende hver onsdag og
derudover har vi i denne sæson haft den store hal om mandagen,
hvor vi også måtte "lukke" holdet, da efterspørgslen var stor.
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. Alligevel har der været mange fine
resultater og holdene har klaret sig flot.
Vi har været arrangør for to holdturneringsrunde, hvilket er forløbet
rigtig godt. Vi har også været arrangører af DGIs badmintonskole,
som blev afholdt 2 dage i efterårsferien - her er opbakningen fra
Løgstrup stor. Vi har også været arrangør af DGIs
kommunemesterskaber, hvilket var et stort stævne med afvikling af
ca. 145 kampe på en dag. Løgstrup var godt repræsenteret, og fik
mange mesterskaber til klubben. Alle deltagere havde en rigtig god
dag i hallen, med mange tilskuere på lægterne.
Alle spillere har haft mulighed for at deltage i stævner og
badmintonlejre. Vi har deltaget i Landsmesterskaberne for hold, og de
fik en flot 5 plads efter en brag af en kamp i Goldensæt, hvor vi
desværre måtte se os besejret. Der har til både holdturnering og
individuelle turneringer været en fin opbakning fra både spillere og
forældre.
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 til Peter Jensen, Annette
Vester og Charlotte Bager for det store arbejde!
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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