Årsberetning i badmintonafdelingen.
I badmintonafdelingen har vi haft et godt år med nye tiltag, og en fin tilgang af nye
ungdomsspillere.
Vi er i år 37 ungdomsspillere som er fordelt på flg. hold
- U10 18 spillere
- U12 11 spillere
- U14 8 spillere
- 50 motionister
Vi startede året med at få lagt en plan for anskaffelse af klubtøj til vores medlemmer. En
proces der altid tager lidt tid.
Vi fik en god sponsor aftale med Sparekassen Kronjylland, og fik os lagt fast på et design af
tøjet.
Vi nåede lige at få vores spillertøj til vores hjemmestævne som blev afholdt d. 25. november,
hvor der var stor opbakning, 107 ungdomsspillere havde meldt deres ankomst.
Der har været 7 af DGI`s træfstævner i år. Vorbasse er flot repræsenteret ved disse
stævner, hvor vi normalt er 10 15 ungdomsspillere af sted. Vi i klubben har også valgt at
betale for vores medlemmer, så det koster dem ikke noget.
Mange af spillerne kommer og hjem med medaljer fra disse stævner.
I starten af dette skoleår tilbød vi 2. til 6. årgang på Vorbasse skole 3 måneders gratis
træning på vores ungdomshold. Det har resulteret i at rigtig mange har prøvet at spille
badminton på et træningshold, og mange er blevet i klubben. Vi har i år fået 3 træningshold.
I slutningen af året blev jeg opmærksom på at kommunemesterskabet, som er blevet afholdt
lige siden jeg kan huske, og som jeg selv har deltaget i stort set hvert år siden jeg selv
startede med at spille badminton for over 25 år siden ville blive aflyst.
Stævnet bliver normalt afholdt hvert år i henholdsvis Hejnsvig og Sdr. omme, men i 2017
magtede Hejnsvig badminton klub ikke at afholde stævnet.
Jeg tog derfor opgaven med til vores lille udvalg og spurgte om det var noget vi kunne stå
for. Selvfølgelig kan vi det, blev der svaret. Vi afholdt stævnet i Vorbasse fritidscenter d. 28.
december. Det blev en stor succes trods den noget korte tid vi havde haft til at planlægge
stævnet.
Vi var over 100 deltagere som kunne deltage både i single, double og mixdouble. Så det
blev en dag hvor der blev spillet mange kampe, og så er det jo dejligt at man kan tilbyde at
spille i 2 haller i modsætning til både Sdr. omme og Hejnsvig som kun har en hal og derfor
bliver nødt til at dele stævnet over to dage. Der skal her lyde en stor tak til vores stævne
sponsorere: Sparekassen Kronjylland og Super Brugsen, Vorbasse.
Til sidst vil skal også lyde en stor tak til vores trænere, og de mange frivillige som giver en
hånd med til at passe øltelt til Vorbasse marked. Alt i alt et godt år for badminton klubben i
Vorbasse.

