
Badminton årsberetning ‘20/‘21

Vi startede ungdoms afdelingen op med 2 dages træning mandag og onsdag tilbage i august 2020. 
Ungdomsafdelingen var gradvis Stigende af nye medlemmer som ønskede at prøve kræfter med badminton. Vi 
har en del unge som har spillet i flere sæsoner og som trækker nye medlemmer til. 

Samtidig fik vi flere piger som medlemmer. Vi satte gang i lidt weekend / familie badminton. Vi nåede et par 
søndage. Da vi desværre stadig var ramt af restriktioner, kunne vi ikke afholde de planlagte arrangementer. 
Såsom juleafslutning med æbleskiver som vi har som tradition. 
I december hvor vi sluttede sæsonen brat var vores medlemstal på 31 betalende medlemmer. 
Vi er tilbage for en stund fra d. 21.4. Det var en dato hvor vi ved en normal sæson har en afsluttende “finale” og 
hvor vi tradtionelt har mesterskab i klubben. Men covid-19 gjorde det ikke muligt. 
vi fik mulighed for at træne to mdr mere for at nå noget af det forsømte pga. nedlukning fra regeringens side. 
I maj og juni vil vi forlænge sæsonen med lidt ekstra træning. Opbakningen er umiddelbart stor for alle parter 
både unge, hjælpetræner og træner ( Mark). Dog ligger der en del eksamener for vores spillere og træner. Det 
gør, at vi er lidt udfordret på, at ha mulighed for træning, både mandag og onsdag. Men maj mdr. ser indtil nu fin 
ud med tilgangen af vores unge som ønskede at fortsætte. 
Vi fik Mark ( onsdags træneren) til at komme begge dage. Og vi har indtil videre haft flot opbakning til tiltaget. Der 
er dalene medlemmer efter afslutningen af ordinær sæson ( april 2021 ) den lange lukningsperiode gjort at flere 
har fravalgt badminton, men til trods for det, er der nye der har valgt at prøve det af og som vi håber bliver i den 
nye sæson. 
Vi sluttede ekstra træningerne ( 20.6. 21 ) med søndags badminton og bagefter pizza og sodavand. Det var en 
fin afslutning. 
Nye tiltag vil sættes i værk for den kommende sæson. 

1 mere hjælp fra forældre ønskes. 
Til fysisk fremmøde. 
2 vi håber at kunne gennemføre 1- flere af vores traditionelle begivenheder. Såsom træningslejr- juleafslutning- 
søndags-/ familie træning mm. 

God ferie 

Mvh. Pia 
Såby badminton ungdom 
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