Brædstrup Badminton – Årsberetning 2022.
Vi har igen i år haft en god badmintonsæson i klubben, men igen i år har sæsonen desværre været
en del påvirket af Corona, der gjorde, at vi manglede en del spillere på vores hold i december og
januar.
Ungdomshold:
Ungdomsholdet træner hver onsdag. I år har vi kun haft et hold pga. problemer med at skaffe
trænere.
Holdet består af let øvede spillere og begyndere på tværs af alder og køn. Vi har i år omkring 20
aktive ungdomsspillere på holdet, og en del spillere på venteliste. Holdet trænes af Lucas og
Tobias. Trænerne fortæller, at der har været stort engagement holdet, og mange spillere har
udviklet sig rigtig meget. 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, hvor børn og forældre
hygger sig sammen til fjerbold. Holdet trænes af Emil, Tobias og Lucas.
Holdturnering:
I år har klubben haft spillere repræsenteret på 2 forskellige hold, der begge er sammensatte hold
med spillere fra Brædstrup og Horsens Badmintonklub. Begge hold har klaret sig fint.
Stævner.
Vores turneringsspillere har været til en del stævner og klarer sig rigtig fint. To af vores spillere fik
flotte resultater ved DMU i juni 2021, her fik klubben en Danmarksmester i Mixdouble U15M
rækken og en bronzemedalje i single i U17/19 A rækken. Vores spillere har stadig en del stævner
tilbage i år inden sæsonen slutter, bl.a. DMU i Grindsted i april måned.
Afslutning/klubmesterskab:
Fredag den 8/4 holder vi sæsonafslutning med klubmesterskab, hygge og natbadminton i
Skolehallen. Arrangementet holdes for vores ungdomshold, Familiehold og Flexifjer. Vi håber på
en hyggelig aften
Motionister
Der har hele sæsonen været god gang i kampene på de udlejede baner. Deltagerantallet er
nogenlunde stabilt.
Flexifjer
Vores nye tiltag, Flexifjer har været en succes. Der er god tilslutning og nye spillere kommer
løbende til. Der er hyggelig og god stemning og sved på panden hos de fremmødte. Lone Jensen er
træner, men holdet er helt i stand til at klare sig selv hvis det kniber.

Torsdagsbadminton
Styres som sædvanligt af Ole Sørensen med gode kampe og hyggeligt samvær.
Tak
Her til sidst skal lyde En stor tak til alle trænere, 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.
På badmintonudvalgets vegne Tina Dåbeck og Solvejg Vissing

