Årsberetning badminton 2018:
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 10‐15 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”, dog
var Aif`s unge ikke repræsenteret, da ingen meldte sig til arrangementet.
Håber på større deltagelse næste gang.
Ellers et godt badminton år 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. Vi er ikke så mange, men alligevel hersker der et helt unikt træningsmiljø, hvor en flok ketcher
svingende entusiaster kæmper med næb og klør for at undgå at give den obligatoriske øl i hallens cafeteria,
til træningens tredje halvleg. I holdturneringen deltager vi i DGI's bedste seniorrække, serie 1, med et

rent herrehold, hvor resultaterne er gode.
Individuelt kæmper Martin stadigt internationalt. Han kæmpede sig til en bronzemedalje i single og guld
medalje i double ved EM.

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.

Badminton på skoleskemaet:
Vi har haft fornøjelsen af de 2 femte og 6 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.
Alle børnene modtog et diplom, som gav dem mulighed for at træne gratis indtil jul.
Det gav 5 – 7 ekstra spillere, hvoraf flere af dem stadigvæk spiller her i 2019.

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

Thomas Laier og Michael Pagh

