Brædstrup Badminton – Årsberetning 2019.
Vi har igen i år haft en fantastisk badmintonsæson i klubben. Vi har haft masser af spillere på vores
tre ungdomshold såvel gamle som nye. Igen i år har vi måttet lukke for tilmelding på de 2 hold.
Ungdomshold:
Ungdomsholdene træner hver tirsdag. De er opdelt i 2 hold, i øvede og begyndere på tværs af
alder og køn. Vi har i år omkring 40 aktive ungdomsspillere på de to hold, specielt på vores
begynderhold har der været stor tilgang af nye spillere. Begynderholdet trænes af Rasmus, Julia,
Emil og tre nye hjælpetrænere Jeppe, Lucas og Tobias. Det øvede hold trænes af Rasmus.
Trænerne fortæller, at der har været stort engagement på begge holdene. Klubben har i dag
spillere repræsenteret i mange forskellige rækker helt fra D-rækken til M-rækken.
Familiebadminton:
Igen i år har der været stor tilslutning til vores familiebadminton hold, der allerede efter to uger
var fyldt helt op. Det er dejligt at se børnene hygge sig på banen sammen med mor eller far.
Holdet trænes af Marcus, Julia og Emil
Holdturnering:
Efter sidste årsberetning vandt vores U13 hold Danmarksmesterskabet i Slangerup, hvilket vi er
rigtig stolte over. Det er første gang i klubbens historie, at vi har et hold med, der kommer helt til
tops. Klubben har i denne sæson spillere med til holdturnering i 2 forskellige rækker og det er
både blevet til sejre og nederlag, men alle spillere har udvist stor gejst og spilleglæde uanset
resultatet. Vores U15 hold er ubesejrede i deres pulje frem til nu og har allerede kvalificeret sig til
Danmarksmesterskabet for hold, der spilles i april i Fredericia. Vi krydser fingre for, at de klarer sig
rigtig godt til DM i år.
Begynderstævne.
Igen i år har vi haft spillere med til begynderstævner i lokalområdet, dog har der ikke været helt så
stor tilslutning som de tidligere år.
Seniorer og motionister:
Der er i år et fald i deltagerne i herre- senior. Det ser ud til, at de vælger at spille motion i stedet.
Der er nogenlunde stabilt medlemstal blandt motionisterne. Vi spiller 3 dage og især torsdag er
blevet populær, hvor der er fuldt booket. Vi afholdt i nov. vores traditionelle juleafslutning med
god deltagelse, selvom vi gerne så nogle flere yngre spillere, når vores ældre spillere stopper. Det
er en rigtig hyggelig klubaften.
Afslutning:
Vi afslutter igen i år sæsonen med fælles klubmesterskab i Skole Hallen, og håber at se rigtig
mange deltagere.

Tak:

Her til sidst skal lyde En stor tak til alle trænere, hjælpetrænere, forældre og andre frivillige, der
har ydet en uvurderlig indsats i løbet af sæsonen, for uden jer kunne der ikke være badminton
hver uge i Skolehallen.
Tina Dåbeck og Solvejg Vissing

