
Orientering fra ældreudvalget til generalforsamlingen den 15. marts 2022. 

 

Sæsonen for ældrebadminton – 60+ badminton eller veteranbadminton også kaldet – startede 

den 8. september 2021 efter en sæson 2020/2021, som på alle tænkelige måder var plaget af 

Corona. Indtil videre har sæsonen 2021/2022 været gennemført på helt normal vis med 

formiddagsbadminton hver onsdag formiddag mellem 10-12.  

Fremmødet har hele sæsonen været tilfredsstillende, sjældent med under 20 spillere pr. gang. – 

Efterhånden er det mere normalt, at op til 26 spillere mødes onsdag kl. 10, for så på skift at deles 

om hallens 5 baner.  

For øjeblikket er vi knapt 35 aktive spillere, så det ugentlige fremmøde må siges at være 

fortræffeligt. 

Antallet af aktive spillere er nogenlunde konstant fra år til år. I indeværende sæson er der tilgået 4 

nye spillere. 4 aktive spillere deltager ikke længere i onsdagsspillet. Herudover afgik vores hidtil 

eneste passive medlem: Bjarne Stumpe ved døden for knapt et par måneder siden. 

Ud over aktiviteterne på banen onsdag formiddag har et repræsentativt udsnit af spillerne 

deltaget i forskellige eksterne træf og stævner. 

Vi har således haft 2 hold – et rent herrehold og et mixed double hold - med i den årlige 

holdturnering, som DGI afvikler over 3 torsdage i vinterens løb i Karlslundehallerne. Vores 

præstationer har været nogenlunde som forventet, idet begge hold er endt midt i deres respektive 

rækker. 

Vi har endvidere været inviteret til at deltage i en række stævner og træf, ligeledes arrangeret af 

DGI Midt- og Vestsjælland. Vi har således været repræsenteret i stævne i Ringsted den 10. 

november 2021 og i Holbæk Sportsby den 7. marts. Herudover vil vi være repræsenteret i et 

stævne, som på torsdag (den 17. marts) afholdes i Karlslundehallerne. Stævner i henholdsvis 

Knabstrup og Hørve, som vi hidtil også har deltaget i, er ikke blevet gennemført p.g.a. manglende 

tilslutning. 

Vi fortsætter ufortrødent vores onsdagsspil til og med udgangen af april måned. – Er interessen til 

stede, vil dette kunne fortsætte i yderligere et par måneder. 

Spil næste sæson ? Naturligvis !  

Vi håber og forventer fortsat at kunne spille onsdag formiddag, om Såby Skole vil. Den nye sæson 

2022/2023 starter igen onsdag den 7. september. 


