Badminton ‐ Formandens beretning 2017:
Miniton:
Et tilbud til de 3‐7‐årige børn, hvor de kan lege sig frem til at spille badminton. Konceptet er at
forældrene/bedsteforældrene er aktive sammen med børnene og hjælper træneren med at
gennemfører øvelserne. Der har gennemsnitlig været 10 børn til træningen, hvor der bliver hygget,
grinet og gennemført en masse sjove øvelser/lege som er badminton relaterede.

Ungdom:
Der er stadigvæk liv og glade dage i hallen mandag Eftermiddag, hvor Arne Madsen og Jesper
Christensen varetager træningen. Der er en fast trup på 16‐20 spillere (både drenge og piger ) og flere
kommer til og prøver. Halvdelen har spillet tidligere, og den anden halvdel er nybegyndere. Fælles for
alle er, at de kommer med godt humør og knokler på for at blive bedre.
Træningen består, som udgangspunkt af en fælles opvarmning med forskellige lege. Derefter
introduceres de for forskellige slagteknikker, som de går ud og øver. Der afsluttes med kampe på kryds
og tværs.
I forbindelse med vores samarbejde med Karup, har vi gennemført en ”store badmintondag”
Her har vi haft besøg af en instruktør fra DGI, som har planlagt og gennemført en træning med børnene.
Slutteligt har børnene spillet en masse kampe på kryds og tværs de 2 klubber imellem. En rigtig hyggelig
dag, med ny inspiration, kammerater og en masse gode kampe.
Succesen gentages d. 27. januar 2018, hvor Karup spillerne kommer til Frederiks.
Så generelt et godt badmintonsår med hovedvægten liggende på leg og gode oplevelser med sporten,
selvom der arbejdes seriøst. Vi håber selvfølgelig at kunne fylde hallen med både store og små glade
børn fremover.

Senior:
I senior badminton‐afdelingen trænes der seriøst, men selvfølgelig med plads til hygge og gode grin.
Prøv at lægge vejen forbi Alhede‐hallerne en mandag aften, og du vil se en flok ketcher svingende
entusiaster, der kæmper med næb og klør for at undgå at give den obligatoriske øl i hallens cafeteria til
netop denne aftens tredje halvleg.
I holdturneringen deltager vi i DGI's bedste seniorrække, serie 1, med et rent herrehold, hvor
resultaterne er gode.
www.frederiks-aif.dk

Motionist:
Vi har en uhyre stabil motionsafdeling med nye, samt velkendte ansigter år efter år. De har igen været
med til at skabe et unikt miljø i hal og cafeteria, ikke mindst under 3. halvleg i forbindelse med
afslutninger.
Badminton på skoleskemaet:
Vi har haft fornøjelsen af de 2 femte klasser fra Frederiks skole. De gennemførte forskellige badminton
relaterede aktiviteter. Der var fra start til slut en utrolig god stemning, hvor der blev grinet og kæmpet
så sveden drev af børnene.

Der skal lyde en stor tak til vores medlemmer, og vi håber at der kommer flere til.
Badmintonafdelingen.

Frederiks, den 16. marts 2018
Michael Pagh
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